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A Nemzetközi Lepramisszió (The Leprosy Mission International) tagja

Tisztelt Támogatónk!

Köszönettel kezdem ezt a levelemet is! Megható az a hűség, amivel Támogatóink magukénak érzik és vállalják a
leprabetegek és családtagjaik, környezetük sorsának jobbra fordítását! Az idei év eltelt idejében is már nagyszerű
eredményeket értek el Támogatóink Kongóban és Indiában! A munkát Önök végzik el adományaikkal, a Lepramisszió
pedig köszönettel és mindenben megbízhatóan jár el mindazzal, amit Önök felajánlanak.
Nagy örömmel számolok be arról, hogy a kalkuttai Premananda kórháznak egy teljes sterilizáló blokkot tudtunk
adományozni, melyet március 6-án avattak fel és állítottak üzembe! Ez a nagyforgalmú kórház működésében óriási
segítséget fog jelenteni a korábbi, elavult berendezés helyett!
Kongó Kasai tartományában támogatásunk révén folyamatosan zajlanak a kiterjedt lepraszűrővizsgálatok, melyek
kulcsfontosságúak minél több beteg felkutatásában és gyógyításában!
Kongói munkatársaink ugyancsak folyamatosan tudják végezni Támogatóink eddigi adományainak köszönhetően a
műtéteket, illetve a megbélyegzést és kirekesztést csökkentő felvilágosító-jogvédő tevékenységeket papok és
lelkészek bevonásával.
Mindezek lehetővé tételéért tisztelettel mondok köszönetet Támogatóinknak!
Évek óta támogatjuk az indiai Kalkutta Premananda lepramissziós kórháza szemészeti osztályának tevékenységét is.
Most erre a vállalásunkra kérem szeretettel adományaikat, hogy minél előbb minél többek számára végezhessék el
munkatársaink a sorsfordító szemműtétet!
A lepra kórokozója gyakran támadja meg a szemet is. A szemhéj idegszálai bénulnak, a beteg nem tudja nyitni-zárni.
Szennyeződések érik a védtelenül maradt szemet. Kiszárad, látásromlás, illetve sok esetben a látás teljes elvesztése
következik be. A leprabetegek sok más nyomorúságán felül ez még nagyobb kiszolgáltatottságot eredményez.
Kirekesztett sorsuk végképp megpecsételődik a látás károsodása, illetve elvesztése által! Fölöslegessé, teherré válnak
családjuk és környezetük számára.
Műtéttel azonban mindez megállítható és a legtöbb esetben visszafordítható! Csodát jelent, amikor hosszú évek
tehetetlensége és kilátástalan reménytelensége után a beteg újra lát! Kérjük, hogy most ebben segítsen! Köszönjük!
+++++++
Szeretettel hívom fel Támogatóink figyelmét Facebook oldalunkra (Lepramisszió). Legyenek a követőink, és kérje meg
családtagjat, barátait is erre! 10 -14 naponta teszünk fel új posztokat, amik még több ismeretet és folyamatos
tájékoztatást is nyújtanak követő Támogatóinknak! – Köszönjük!
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