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Tisztelt Támogatónk!
Májusi körlevelünk első szava is a köszöneté. Hálásan köszönjük hűséges Támogatóinknak,
hogy úgy viselik szeretettel gondját a leprabetegeknek, mintha itt élnének mellettünk, a
családunkban! Önöknek köszönhetően tudjuk egyenletesen és megnyugtatóan teljesíteni éves
vállalásunkat Kongó, India, Etiópia szenvedői felé! Dr Helen Roberts, a kalkuttai lepramissziós kórház
igazgatója, Dr Paluku Sabuni, a Kongói Lepramisszió vezetője, Tanny Hagens, az Etiópiai Lepramisszió
vezetője rajtam keresztül küldik üdvözletüket és köszönetüket magyar támogatóinknak. Hadd
idézzek néhány szót most Dr Roberts igazgatónő legutóbbi soraiból (ápr.25.):
„A lehető legjobbkor érkezett az újabb adomány Magyarországról! Köszönjük az egész
kórház nevében! Éppen kétnapos kéz-és lábműtét-kampányra készülünk május 1-2-án! Jól haladunk
az éves ütemezésekkel, bár a munkatársak rendkívül nagy leterheltsége árán!”
A mellékelt képeslapon a műtéti kampány egyik betegét látjuk. A 22 éves Jooli Murabanda
férjezett, 3 éves kislánya van. Írástudatlan. Kalkutta egyik nyomornegyedében él. Férje, apósa és
anyósa napszámosként dolgoznak. Jooli férje hetente kb. 2500 rúpia keresetből (10 000 Ft) tartja el
kis családját.
A fiatalasszony kislányával volt még várandós, amikor hólyagokat, foltokat észlelt előbb a bal,
utána mindkét kezén. Majd az ujjai elkezdtek görbülni. 3 év alatt szinte teljesen elvesztette
munkaképességét. Nem érez fájdalmat, és szinte egyáltalán nem tudja mozgatni ujjait, erőt kifejteni
velük.
Sokat nem foglalkozott mindezzel. Amikor azonban a közelmúltban már szinte teljesen
munkaképtelenné vált, eljutott az Orvosi Egyetem Klinikájára. Onnan küldték tovább a Lepramisszió
kalkuttai Premananda kórházába, a legjobb helyre! A bajban öröm, hogy Jooli férje, apósa, anyósa
támogatólag állnak mellette betegségében. Ez már fél győzelem! Így minden remény megvan arra,
hogy a műtét után hamarosan használni tudja kezét, és napi feladatait - benne 3 éves kislánya
gondozását - el tudja látni! Ez pedig már teljes győzelem!
Köszönjük Támogatóinknak, hogy sok, Joolihoz hasonló fiatalasszony, férfi és gyermek
számára biztosítják adományaikkal a sorsfordító segítséget!
Szeretettel kérem szíves támogatásukat a folytatáshoz, vállalásaink további gördülékeny
teljesítéséhez! Legközelebbi lépésként a kongói szűrővizsgálatokhoz szeretnénk biztosítani az anyagi
hátteret. Minden forint számít, azt hálával fogadjuk, és a legnagyobb gondossággal továbbítjuk!
Isten áldását kérem életére.
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