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Tisztelt Támogatónk!
Hálásan köszönöm Támogatóink nagylelkűségét, hűségét, szeretetét a leprabetegek és
missziónk iránt! Nagy örömmel és végtelen hálával írom, hogy az első két hónapban beérkezett
adományok segítségével teljesíteni tudtuk már az 5 évre vállalt kínai projektünk idei részét. a
Jünnan tartománybeli Xishuangbanna leprafalu lakóinak gondozását! Megnyugtató, hogy nem kell
várniuk a segítségre, hanem azt fel tudják használni. Köszönöm, hogy ezt Önök tették lehetővé!
Tavasszal az egyik indiai vállalásunk teljesítésére kérjük szíves adományaikat. A dél-indiai
Tamil Nadu államban lévő vadathorasaluri lepramissziós kórházban több segítséget is vállaltunk
2011-re: gyógyult leprabetegek rehabilitációjának költségét, röntgenkészüléknek, egészségnevelési
segédanyagoknak, ágyneműnek és kórházi felszerelésnek árát. Ez a Lepramisszió egyik legrégebbi
és mindmáig egyik „legforgalmasabb” kórháza a rendkívül sűrűn lakott és szegény területen. A
betegek számára igen fontos segítség mindegyik tétel. Reméljük, hogy hamarosan ezeket a
vállalásainkat is teljesíteni tudjuk, amihez tisztelettel és szeretettel kérem Támogatóink segítségét.
Missziónk bemutatására az alábbi helyeken kaptunk lehetőséget a közelmúltban:
Tudományos Diáknap - Baár-Madas Református Gimnázium (Budapest),
Nyugdíjas Pedagógusok Otthona (Budapest – Máriaremete),
Regionális Lepramissziós Délután (Balatonföldvár),
Regionális Lepramissziós Délután (Baracska),
Református Egyházközség (Balmazújváros).
Kiemelkedő esemény volt április 3-án Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő "Csendes csodák"
című jótékonysági estje Budapesten, a Kelenföldi Református Templomban, melyen Reményik
Sándor költeményei hangzottak el. Közreműködött: Csáki András gitárművész.
Egy gyönyörű történet. A történet közel 40 éve kezdődött, amikor a fiatal ausztrál orvos,
Dr. Trevor Smith és felesége orvosi állásra jelentkeztek a Lepramissziónál. A thaiföldi Chiang
Mai-ba, a McKean Lepramissziós Központba vették fel őket. Pár évet gondoltak eltölteni ott, de egy
élet lett belőle! A gyógyítás
mellett az általuk alapított városi színjátszókör, énekkar,
egészségnevelési programok, kultúrtevékenység szerzett nekik nagy megbecsülést kiváló
nyelvtudásuk, odaadó szeretetük mellett. Amikor tavalyelőtt eljött a nyugdíj, eszükbe sem jutott,
hogy hazatelepüljenek Ausztráliába, hiszen ők ott mát idegenül éreznék magukat! Közben eltelt egy
élet, és ők thai-já lettek ezalatt. 3 felnőtt gyermekük és unokáik számára is Chiang Mai az
„otthon”, ahol születtek, felnőttek. Így maradtak hivatalosan nyugdíjasként, valójában aktívan
Thaiföldön, választott népük és betegeik körében. - A történet folytatása mesébe illő. Amikor az
elmúlt hónapokban az egész világ megrendült a hatalmas ausztráliai árvizek hírére, a chiang mai
leprakórház betegei titkos szervezkedésbe léptek. Gyűjtést indítottak szeretett orvosuk óhazájának
árvíz-sújtotta népe számára, hogy visszaadják azt a sok jót, amit a Smith házaspáron keresztül
Ausztráliától kaptak! Kicsiny filléreiket (már amelyiküknek volt) titokban összeadták, majd
ünnepélyesen átadták az így összejött 400 dollárt (80 000 Ft-ot) a hatalmas ausztráliai árvízkárok
enyhítésére! - Hát nem gyönyörű?!
A jótékonyság, a segítség mindig az ember szívében dől el!
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