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Tisztelt Támogatóink!

Az  Önök  hűséges  adományai  tették  lehetővé  az  elmúlt  évben  is,  hogy  folyamatosan  növelhettük
vállalásainkat, és azokat időben és teljes mértékben teljesíteni tudtuk! Nagyon köszönjük!

Támogatóink jóvoltából Indiában és Kínában a következő átfogó tevékenységeket végezhettük: 
1. Az indiai Shahdara  lepramissziós kórház napi működését támogattuk immár hosszú évek óta.  
2. Kalkuttában egy szemészeti műtétkampány finanszírozását vállaltuk és teljesítettük. Ez 300 olyan beteg

számára biztosított szemműtétet, akiknél a falubeli szűrések során ez indokolt volt, de szegénységük és
rendkívül távoli lakhelyük miatt nem tudtak eljutni a kórházba. A látását visszakapó 300 beteg mögött
családok,  rokonság  is  áll,  akikre  szintén  kiterjed  annak  hosszútávú  haszna  és  áldása,  hogy
hozzátartozójuk ismét lát! Köszönjük Támogatóinknak ezt a csodálatos segítséget!

3. Legkomolyabb  támogatásunk  a  kínai  Dicsingben  valósul  meg.  Itt lepragyógyítást,  rehabilitációs
tevékenységet, szégyenbélyeg-felszámolást, központi idegrendszerükben károsult gyermekek terápiáját,
valamint 30 leprahátterű fiatal oktatását tartalmazza projektünk. Vagy szülőjük, nagyszülőjük, rokonuk
volt korábban leprabeteg, és emiatt ők is megkülönböztetést szenvednek. Önök nélkül ezek a 7-18 éves
fiatalok nem juthatnának oktatáshoz, mivel taníttatásuk teljes költségét, kollégiumi díjukat, tanszereiket
Támogatóink adományai biztosítják! Szüleik, rokonaik és a diákok nevében nagyon szépen köszönjük
ezt! Önök a jövőt munkálják, mivel a fiatalok egész életére, majdani családjaikra, gyermekeikre is kihat a
segítség! 

A  fenti projektek  folytatásán  túl  2017-ben Afrikára:   Szudánra  és  Etiópiára  is  ki  szeretnénk  terjeszteni
támogatásunkat. Sajnos rengeteg a feladatunk, mivel  ma is minden 2. percben megállapítják a Földön egy
embertársunkról a leprabetegséget, és közülük minden 5. egy gyermek!

Megnövekedett vállalásaink teljesítése érdekében szeretettel kérem, hogy továbbra is  maradjanak a 
betegek mellett irgalmukkal, adományaikkal!

Isten áldja meg mindnyájukat! Tisztelettel:
2017  január

Riskóné Fazekas Márta
igazgató

_________________________________

M  E  G  H  Í  V Ó

a  Leprások Világnapja központi ünnepségére és közgyűlésére: 2016. január 29-én, vasárnap 4 órára.
Helyszínül az Újpesti Baptista Gyülekezet templomát (Bp. IV. Kassai u.26.) kaptuk meg. Hálásan köszönjük. 

(Megközelítés: a 3-as metró újpesti végállomásától a Munkásotthon utcán kell befordulni. Pár lépésre, a Kassai u. – Munkásotthon u.
sarkán áll a templom. Vöröstéglás hátoldalán nagy kereszt látszik a Munkásotthon utca felől.)

A műsorban képes összeállításban részletesen bemutatjuk  az általunk támogatott kínai  projektet!
A közgyűlés tárgysorozata: 1.    Az igazgató beszámolója a 2016. évről. 

2. Egyéb kérdések.
Kérjük Támogatóinkat: minél többen jöjjenek el az ünnepi rendezvényre! Mindenkit szeretettel várunk! 

Hívjon meg másokat is, hogy megismerjék munkánkat!
Dr. Bartha Andrea  s.k. elnök Riskóné Fazekas Márta s.k. igazgató
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