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Tisztelt Támogatóink!
Hálás szívvel köszönöm meg hűséges támogatásukat, megtisztelő bizalmukat! Mindezzel lehetővé tették
az elmúlt évben is sok szenvedő embertársunk sorsának megjobbítását, fájdalmaik enyhítését, nagyon sok
indiai, kínai család életének megoldását! Nagyon köszönjük együttérző és felemelő szeretetüket!
Az Önök jóvoltából tudtuk minden vállalásunkat időben teljesíteni! Az év során ezekről részletes
tájékoztatást kaptak Támogatóink.
Sajnos továbbra is sok a feladatunk! Bár világszerte nagyon sokan és sokat fáradozunk a nyomor
enyhítésén, a leprabetegség terjedésének megállításán, még messze vagyunk attól, hogy mindezt
legyőzöttnek tekinthessük! Lehet, hogy Kalkuttai Teréz anya megfogalmazásával „úgy érezzük, hogy amit
teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül az egy csepp nélkül azonban sekélyebb lenne a tenger!” Ezért
érdemes és kell folytatni!
Az új esztendőre nézve a következő nagyon komoly és fontos támogatásokat vállaltuk fel:
1. A Lepramisszió kalkuttai (India) kórházában folyó átfogó gyógyító tevékenységet szeretnénk segíteni
nagyon szükséges berendezésekkel. Több, teljesen tönkrement orvosi műszer pótlására van kiáltó
szükségük a hatalmas betegáradat ellátásában. Bizalommal kérték és nagyon várják segítségünket!
2. A kínai Dicsingben folytatni szeretnénk diákjaink támogatását: 40 leprahátterű fiatal taníttatását.
Szülőjük, nagyszülőjük vagy rokonuk volt korábban leprabeteg, és emiatt ők is megkülönböztetést
szenvednek. Segítségünk nélkül ezek a 7-18 éves fiatalok nem juthatnának oktatáshoz: taníttatásuk
teljes költségét, kollégiumi díjukat, tanszereiket a támogatás biztosítja! Jövőt adunk számukra ezzel!
3. 2018-ban új munkaterületünk is lesz: az afrikai Kongó. Az ország lepramunkájának orvos vezetője
nagy örömmel fogadta a felajánlott együttműködést. A hatalmas országban igen sok a szétszórtan
élő és diagnosztizálatlan leprabeteg, akiknek a megtalálása és ellátása hősiesen nagy feladat!
Gyógyításuk, rehabilitálásuk, további sorsuk rendezése érdekében kérjük szeretettel Támogatóink
segítségét.
Megemelt értékű vállalásaink teljesítése érdekében szeretettel kérem, hogy továbbra is maradjanak a
betegek mellett irgalmukkal, adományaikkal! Mind ők, mind családjaik nagyon hálásak ezért!
Isten áldja meg minden kedves Támogatónkat a 2018. esztendőben is! Tisztelettel és köszönettel:
2018 január
Riskóné Fazekas Márta
igazgató
_________________________________

M E G H ÍV Ó
a Leprások Világnapja központi ünnepségére és közgyűlésre: 2018. január 28-án, vasárnap délután 4 órára.
Helyszínül a Kelenföldi Evangélikus Egyházközség templomát kaptuk meg (Bp. XI. Bocskai út 10.). Köszönjük!
(A 4-es metró Újbuda-Központ megállójától, vagy a 4-es villamos végállomásától pár lépésre. Fehér falú templom.)
A műsorban képes összeállításban részletesen bemutatjuk az általunk támogatott indiai, kongói, kínai projekteket!
A közgyűlés tárgysorozata: 1.) Az igazgató beszámolója 2017-ről. 2.) Megüresedett kurátori hely betöltése. 3.) Egyéb kérdések.

Szeretettel várjuk munkatársainkat, támogatóinkat, az érdeklődőket!
Hívjon meg másokat is, hogy megismerhessék munkánkat!
Dr. Bartha Andrea s.k.
elnök
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