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A Nemzetközi Lepramisszió (The Leprosy Mission International) tagja

Tisztelt Támogatónk!

Hálával  köszönöm  meg,  hogy  támogatóink  hűséges  elkötelezettséggel  érzik  magukénak
leprabeteg embertársaink és hozzátartozóik sorsát, és komoly változásokat tesznek adományaikkal
lehetővé ott, ahol korábban a kilátástalan  reménytelenség volt az úr! Köszöntöm új támogatóinkat,
akik megtisztelnek bennünket bizalmukkal! Ahogy eddig, ezután is minden lehető módon szeretnénk
erre rászolgálni és a leprabetegek érdekében a leghűségesebben eljárni!

  A  mellékelt  térkép  világosan  megmutatja,  hogy  ma  is  milyen  nagy  szükség  van
segítségünkre!  A  leprabetegség   nagy  számban  fordul  elő  a  világ  számos  országában,  köztük
azokban, ahol mi is jelen vagyunk támogatásunkkal (India, Etiópia, Kongó, Kína). Az adatok azonban
csak a diagnosztizált betegek számát jelzik. Mi sokkal többekért érzünk felelősséget, hiszen minden
egyes  beteg  mögött népes  családok,  hozzátartozók,  közösségek  állnak,  akiken  a  Lepramisszió
átfogóan segíteni  kíván  életkörülményeik  javításával,  oktatással,  munkahely-teremtéssel!  Nekünk
nem  statisztika  csupán  mindez,  hanem  asszonyok,  gyermekek,  férfiak,  édesanyák  és  nagyapák
egyéni sorsa, amit úgy szeretnénk jobbá tenni, ahogyan saját hozzátartozóink javát is igyekszünk
munkálni.  Kalkuttai  Teréz  anya  gyakran  említette  beszédeiben,  hogy  „belenézve”  a  szenvedők
szemébe,  kapta  a  legtöbb  erőt  ahhoz,  hogy  segíteni  tudjon.  Mi  távol  élünk  a  szenvedőktől,
szeretetünk által „bele tudunk nézni” azok szemébe, akiknek most még nagyon megtört a tekintete. 

Ez  alkalommal  különösen is  Kongóra  hívom fel  figyelmüket.  2019.  évi  vállalásunk  főként
szűrővizsgálatok végzésére vonatkozik a hatalmas országban. Az óriási távolságok és alig elérhető
terepek miatt ez nagyon komplikált  munka,  és  komoly  anyagi  háttér  szükséges  hozzá.  Dr.  Louis
Paluku Sabuni, a Kongói Lepramisszió orvosigazgatója mindig hangsúlyozza köszönetében: örülnek
az újonnan diagnosztizált betegeknek, mivel ők és családtagjaik már ’sínen’ vannak. Az ő számukat
mutatja a térkép színjelzése. De hogy valójában hány leprabeteg él még mindig diagnózis nélkül,
arról fogalmuk sincs… Segítségünk által tudnak egyre több és több területre eljutni és kiszűrni a
talán  évtizedek  óta  fertőzötten,  de  kezelés  nélkül  élő  embertársainkat.  Ez  rendkívül  fontos
tevékenység. - A szűrések végzése segít abban is, hogy minél korábbi stádiumban, a legelső jeleknél,
még  a  későbbi  torzulások  vagy  mozgássérültség  kialakulása  nélkül  tudják  nyomtalanul
meggyógyítani a betegeket!

Szeretettel kérem szíves támogatásukat mindehhez! Adományaik életeket változtatnak meg!
Minden forint számít, azt hálával fogadjuk, és a legnagyobb gondossággal továbbítjuk!

Isten áldását kérem életére. 
Tisztelettel, köszönettel és szeretettel:

2019. március

Riskóné Fazekas Márta
igazgató
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