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Tisztelt Támogatóink!
Hálás szívvel köszönöm meg Támogatóink hűségét, elkötelezettségét, adományait! Önöknek
köszönhetően vállalásainkat megnyugtatóan teljesíthetjük mind Indiában, mind Kínában!
Örültünk annak, hogy többen is megosztották a „fagyifelhívás” tapasztalatait velünk, és leírták:
gyermekeik, unokáik miként fogadták a leprabeteg gyermekekről szóló híreket, és jó szívvel voltak készek
lemondani, segíteni! Bizonyos vagyok abban, hogy a gyermekek szívében egész életükre megmaradnak
mindezek a hatások! A missziói munka legnagyobb szépsége az, hogy miközben másokon próbálunk
segíteni, magunk leszünk sokkal gazdagabbak!
5 éve kiemelt feladatunk a kínai Dicsing rehabilitációs tevékenységének támogatása. Projektünk
keretében leprahátterű gyermekeket is taníttatunk. Munkatársaink a szülőkkel, családtagokkal is intenzíven
foglalkoznak, segítve őket az elhelyezkedésben, életrendezésben, gyermekeik nevelésében.
Folytatódik indiai munkánk, hiszen ebben a hatalmas országban él a világ leprabetegeinek 80%a!
Szeptembertől kezdődően a shahdarai kórház támogatása mellett Kalkuttára is kiterjesztjük támogatásunkat,
amiről bővebben következő körlevelünkben adunk tájékoztatást Támogatóinknak.
Kínai és indiai munkánkhoz szeretettel kérjük és hálásan fogadjuk szíves adományaikat.
A mellékelt hűtőmágnesen egy hatalmas fa (Kínában) vesz körül ágaival egy sziklát, szabályos szívet
formázva. Köszönjük Támogatóink szeretetét, ölelő gondoskodását a leprabetegek iránt!
Isten áldja meg mindnyájukat! Tisztelettel:
2016 őszelő
Riskóné Fazekas Márta
igazgató

___________________________
MEGHÍVÓ
Szeptember 17-én, SZOMBATON 10 órára, a Lepramisszió őszi műsoros délelőttjére.
Helyszíne: Budapesten a 3-as metró újpesti végállomásához egészen közel: az újpesti Városháza melletti
Református Egyházközség terme (Szent István tér 24.) Ezúton is köszönjük a helyiséget!
A műsor:
Képes előadás a Lepramisszió munkájáról. - Néhány önkéntes munkatársunk ismerteti tevékenységét.
Ismeretterjesztő csoportvetélkedő! - Versek, zeneszámok.
Az alkalom közös szendvics-ebéd után kb. 2 órakor zárul. Sok szeretettel hívjuk és várjuk minden
kedves Támogatónkat, Munkatársunkat, Érdeklődőt! Jöjjenek el és hívjanak meg másokat is!
___________________________
Meghívó a Lepramisszió rövid közgyűlésére a fenti időpontban és helyen.
Tárgysorozat:
1. A Lepramisszió Szervezeti és Működési Szabályzatában néhány módosítás megtétele.
2. Egyéb felmerülő kérdés, hozzászólás.
Dr. Bartha Andrea elnök s.k.
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