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Tisztelt Támogatóink!
Hálás köszönettel zárjuk a 2015. évet is Támogatóink felé, mivel hűséges adományaikkal lehetővé
tették, hogy minden korábbi vállalásunkat időben és teljes mértékben teljesítsük! Rendkívül megtisztelő,
hogy megbíznak a Lepramisszió szolgálatvégzésében. Nagyon köszönjük! A jövőben is elkötelezetten, a
legtakarékosabban, és tőlünk minden telhetőt megtéve fogunk fáradozni azon, hogy minél többek számára
vigyünk gyógyulást, reményt, új életlehetőségeket!
2015-ben az indiai Shahdara
lepramissziós kórházban az évek óta nyújtott működési
támogatásunkon felül egy rendkívüli adomány jóvoltából egészen komoly beruházásokat tudtunk végezni.
Digitális röntgenkészüléket, ultrahangos készüléket, mikroszkópokat, laboratóriumi vizsgálatokhoz
szükséges műszereket, műtőlámpát, a műtőbe léghűtő-berendezést, fizikoterápiás készülékeket,
gyógytorna-eszközöket, számítógépeket vásároltunk. Idézet a köszönő levélből: „Személyesen is jelen
voltam az elmúlt héten (dec.3.) a beruházás ünnepi átadásán, és láthattam, hogy mekkora változást jelent
az a betegeknek nyújtandó ellátásban. Kívánjuk, hogy Isten gazdagon áldja meg Önöket és használja fel
továbbra is az Ő ügyében. Nagy köszönettel, tisztelettel: Dr Sunil Anand igazgató, Lepramisszió – India”
Folytatjuk kínai projektjeinket is a tibeti Dicsingben és Xishuangbannában. Mindkét területen átfogó
segítséget nyújtunk a gyógyításon túl a rehabilitáció terén, hogy a korábbi betegek és családtagjaik súlyos
hátrányait csökkentsük. Idézet projektigazgató munkatársunk leveléből: „5 év után látogatásra hazavittünk
egy asszonyt a falujába, akit rokonai és falubelijei űztek el betegsége miatt. A régen meggyógyított asszony
azóta várta, hogy visszatérhessen. Most került erre sor, 5 órai autózás és 6 órás gyaloglás után. Útközben
bukkantunk egy 40 éve leprabeteg asszonyra, aki teljesen egyedül tengődött az erdőben. Különben szépen
halad a munkánk. A leprahátterű családokból származó gyermekek sorsát és tanítását megnyugtatóan
sikerül rendezni. Többen már a középiskolánál tartanak! Ez már komoly esélyt ad megélhetésükhöz. Újabb
és újabb betegeket találunk egészen kieső területeken, de a falvakban is mindenütt.”
Amint látják Támogatóink: rengeteg a feladatunk. Ma is minden 2. percben megállapítják a Földön
egy embertársunkról a leprabetegséget, és közülük minden 5. egy gyermek!
Az Irgalmasság Évében szeretettel kérjük: maradjanak a betegek mellett irgalmuk kal, adományaikkal!
Isten áldja meg mindnyájukat! Tisztelettel:

Riskóné Fazekas Márta
igazgató

M E G H Í VÓ
a Leprások Világnapja központi ünnepségére és tisztújító közgyűlésre: 2016. január 31-én, vasárnap 4 órára.
Helyszínül a Magyarországi Református Egyház Zsinatának nagytermét kaptuk meg (Bp. XIV. Szabó József u.16. I. emelet)
(Megközelítés: mind a Belváros és Keleti pályaudvar, mind Zugló felől az 5,7,110 vagy 112-es busszal a Thököly úton a Cházár
/császár/ András utcai megállóig /katolikus templomnál/. Onnan Zugló felé néhány méterre, az első keresztutca a Szabó J. utca.)
A műsorban képes összeállításban mutatjuk be az általunk támogatott indiai és kínai projekteket!
A közgyűlés tárgysorozata: 1. Az igazgató beszámolója a 2015. évről. A 3 éves ciklus lezárása.
2. 2016-2019 ciklus: elnök és kuratóriumi tagok választása.
3. Egyéb kérdések.
Kérjük Támogatóinkat: minél többen jöjjenek el az ünnepi rendezvényre! Mindenkit szeretettel várunk!
Hívjon meg másokat is, hogy minél többen megismerjék munkánkat!

