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Tisztelt Támogatónk! 
 

“Nincsenek ujjaim, hiányzanak a munkában!” – mondja Josianne, aki a kelet-kongói Kivuban él édesanyjával, 
Jozefinnel egy kis szalmakunyhóban. A kilátás gyönyörű a környező hegyekre, de az ő életük nagyon nyomorúságos. 
Néhány matrac, egy kis tűzrakó hely – és  egy alvó kisgyermek. 

”1970-ben születtem ezen a hegyen. Szóba sem került, hogy tanuljak, a házimunkában segítettem.  
17 éves koromban foltok jelentek meg a bőrömön. Fogalmunk sem volt, hogy mik. Ezek a foltok érzéketlenek voltak, 
majd később terjedtek. Fekélyek is megjelentek. Kórházról kórházra mentem, de nem tudtak segíteni. Csak 6 éve 
kaptam megfelelő gyógykezelést. Közben néhány ujjamat sajnos elvesztettem a kezemen és lábamon.” 

Josianne később férjhez ment. 11 gyermeke született, akik közül csak egy maradt életben, a többiek – 
legtöbben születésük után- meghaltak. A férje elkergette, így került az édesanyjához, aki maga is leprabeteg volt.  

„Amikor láthatók lettek rajtam a lepra jelei, a szomszédaink  azonnal eltűntek. Senki nem köszönt, s attól 
kezdve kikerültek. Miután gyógykezelést kaptam, előbújtak a szomszédaim! Ma már arra is megkérnek, hogy 
vigyázzak a gyermekeikre, amíg ők a földeken dolgoznak! Ez a kicsi is az egyik szomszédé!” – mutat az alvó 
csöppségre. ”A szomszédaim is megtanulták, hogy a lepra nem félelmetes betegség, Különben nem bíznák rám a 
kicsinyeiket!” 

Josianne  öröme és büszkesége a fia, aki a fővárosban él és néha hazalátogat. 
Hogy tud egy 4 négyzetméteres kunyhóban két személy megélni? Csak néhány takaró, pár edény és serpenyő 

minden tulajdonuk! Josianne megtört tekintete még mosolya ellenére is elárulja: mennyi szenvedés áll mögötte 
viszonylag fiatal kora ellenére is!   

A Lepramisszió az Önök segítségével viszi a gyógyítást a hozzá hasonló szenvedőknek, közben pedig 
vigasztalást, reményt és életkedvet is.  Hálásan köszönjük, ha mindehhez hozzájárul adományával! 

Isten áldja meg! Tisztelettel és szeretettel: 
2017  Anyák Napja  

 

 
           Riskóné Fazekas Márta s.k. 

           igazgató 
_______________________________________ 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó 
a  Lepramisszió tavaszi műsoros délelőttjére, támogatói-munkatársi összejövetelére,  

melyet  2018. május 26-án, szombaton 10 órától kb. 14 óráig tartunk  

a Bp. X. Kerepesi út 69. szám alatt, a  Rákosfalvai Református Templomban.  

 (Az Örs vezér tértől 67-es vagy 45-ös busszal, melyek a templom előtt állnak meg, illetve Hévvel 1 megálló 

Rákosfalváig, onnan gyalog kicsit visszafelé.)   

Kérjük Támogatóinkat, Munkatársainkat: jöjjenek el a rendezvényre! Mindenkit szeretettel várunk!  

Hívjon meg másokat is, hogy minél többen megismerjék munkánkat! 

A műsor után szendvicsek és üdítő mellett ismerkedhetünk, beszélgethetünk.  
_____________________________________ 

 

 
Tisztelt Támogatóink!   
2018 májusától  az Európai Unióban – így hazánkban is – az eddigieknél szigorúbbá válnak az adatvédelem szabályai. Az új 
rendelkezések a Lepramisszióra is kötelezők. Tekintettel arra, hogy Ön támogatónkként adományával segíti tevékenységünket – 
amit ezúton is hálásan köszönünk -  nevét és lakcímét a jövőben is ugyanolyan törvényesen, bizalmasan és biztonságos módon 
tartja nyilván és kezeli a Lepramisszió, ahogyan eddig is tettük!    
Kérjük Önt, ha mégsem kíván hozzájárulni nevének és lakcímének szervezetünk által történő további nyilvántartásához, ezt a 
kívánságát ÍRÁSBAN közölje. Ebben az esetben  haladéktalanul töröljük nevét és lakcímét nyilvántartásunkból. – Köszönjük. 

http://www.lepramisszio.hu/

