
Er is nog een wereld te winnen: een wereld zonder lepra

NALATEN AAN DE LEPRASTICHTING
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EEN VERWOESTENDE ZIEKTE 

Lepra wordt veroorzaakt door de leprabacterie en overgebracht door 
hoesten of niezen. Dat leidt tot aantasting van de zenuwen, waardoor 
handen en voeten gevoelloos raken. Slachtoffers voelen niet dat ze zich 
branden of wondjes oplopen. Veel grotere wonden, infecties, blindheid 
en ernstige, onherstelbare verminkingen zijn het gevolg. En, minstens zo 
ingrijpend: sociale uitsluiting. 

Gelukkig is er de afgelopen vijftig jaar veel vooruitgang geboekt. Daar 
hebben de Leprastichting en haar trouwe donateurs een belang rijke rol 
in gespeeld. Maar écht uit de wereld? Dat is lepra nog steeds niet. 

Dat kunnen we niet accepteren!
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Mag ik u om te beginnen heel hartelijk danken dat u deze brochure leest? Nalaten 
is immers geen dagelijks en best een lastig, gevoelig onderwerp. Hartverwarmend 
als u daarbij ook aan leprapatiënten zou willen denken!

Toen ik zo’n veertig jaar geleden ging studeren, was het aantal mensen met lepra nog 
veel groter dan nu. In lijn met de tijdgeest en met mijn wens iets voor de mensen in 
arme landen te betekenen, koos ik voor de opleiding Ontwikkelingseconomie. Mijn 
stageonderzoek onder boerengezinnen deed ik in Indonesië. Daar maakte ik voor het 
eerst persoonlijk kennis met de enorme impact van armoede en ziekte, het verdriet, 
de pijn, de gevolgen voor hele families.

Bij weinig aandoeningen zijn die gevolgen zo zichtbaar én langdurig als bij lepra. Hoe 
schrijnend is het dat je om je handicap door je gemeenschap gemeden wordt? Maar 
ook, dat als je genezen verklaard bent, de mensen nog steeds met een boog om je 
heen lopen?

Daarom zet ik me met mijn collega’s dagelijks in voor het opsporen en behandelen 
van leprapatiënten, nemen we onwetendheid en angst weg, leren we mensen 
omgaan met hun handicap. Samen met andere organisaties én betrokken mensen 
zoals u. Uw steun blíjft onmisbaar in het gevecht tegen lepra en voor het realiseren 
van onze droom. Ook als heel bijzondere gift uit uw nalatenschap.

In deze brochure leest u alles over nalaten. Hoe het werkt, 
wat een notaris doet, hoeveel een nalatenschap voor
leprapatiënten betekent, en welke motieven anderen hebben
om de Leprastichting in hun testament op te nemen.
Wilt u uw gedachten daar ook eens over laten gaan?

Want er is nog een wereld te winnen voor
leprapatiënten: een wereld zonder lepra.

EEN WERELD ZONDER LEPRA

ONZE DROOM KOMT STEEDS DICHTERBIJ

JAN VAN BERKEL, Directeur Leprastichting
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De jaren vijftig 
Toen dr. Dick Leiker in de jaren vijftig in 
Nieuw  Guinea werkte, zag hij met eigen 
ogen hoe moeilijk lepra te behandelen 
was, hoe groot de taboes waren, en 
hoezeer de ziekte het leven van mensen 
veranderde. Terug in Nederland ging hij 
als leproloog voor het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen werken. Daar maakt hij 
kennis met Francisca Anten. Die was 
bij een bezoek aan haar zoon Hans, 
tropenarts in Tanzania, al net zo onder 
de indruk geraakt van de gevolgen van 
lepra. Op 30 maart 1967 richtten Leiker 
en Anten de Leprastichting op om zich de 
rest van hun leven samen met donateurs 
te wijden aan de strijd tegen lepra.

WAT HEBBEN WE AL VEEL BEREIKT

LEPRA TOEN, NU EN STRAKS

In de oudheid
Lepra is zo oud als de weg naar Rome. 
Niet voor niets berichtten de Grieken 
en Romeinen er al over. En in de Bijbel 
wordt de ziekte melaatsheid genoemd: 
daar gaat het naar alle waarschijnlijkheid 
ook om lepra. Sinds de middeleeuwen 
is lepra overigens vrijwel helemaal uit 
onze streken verdwenen. Nu komt deze 
besmettelijke ziekte vooral in tropische 
en subtropische gebieden voor. Met 
name arme mensen met een verlaagde 
weerstand zijn het slachtoffer.

Lepra komt al eeuwen voor Dick Leiker, tropenarts en een van
onze oprichters, in Nieuw Guinea

4 | De Leprastichting
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Vanaf 1967 
Dankzij onderzoek, hard werken en 
de steun van vele trouwe donateurs, 
hebben we lepra voor een groot deel 
terug kunnen dringen. Waren er in
1967 wereldwijd nog vijftien miljoen 
leprapati enten, door vroege diagnose
en goede behandeling is het aantal 
nieuwe gevallen teruggebracht tot 
jaarlijks ruim 200.000.

Naar 2030 
Ondanks de successen komen er ook 
vandaag nog nieuwe patiënten bij. 
We blijven ons daarom inzetten voor 
het realiseren van onze droom: een 
lepravrije wereld. Daarvoor richten we 
ons eerst op 2030. Het aantal nieuwe 
leprapatiënten moet dan verminderd zijn 
met 90%. Daarvoor is elke steun welkom. 
Inderdaad, ook uit nalatenschappen. 
We zijn blij met elk bedrag dat u voor 
de bestrijding van lepra in uw testament 
opneemt.

De eerste tekenen van lepra

De Leprastichting | 5
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In 1988 liep ze in de rimboe van Indonesië een echtpaar met lepra tegen het 
lijf. Dat maakte zoveel indruk dat ze vaste donateur van de Leprastichting werd. 
Nu heeft ze onze stichting ook in haar testament opgenomen: “Zo kan mijn 
nalatenschap misschien in de toekomst lepra de wereld uit helpen.” Het verhaal 
van Klaske Kingma (1936).

Verstoten
“Ik maakte een trektocht van meerdere dagen door de rimboe van Kalimantan, 
Indonesië. Ineens kwamen we een klein hutje tegen waar een man en een vrouw 
met hun kind woonden. Het echtpaar had van die witte vlekken op hun lichaam. 
Later sprak ik daar met de gids over. Hij zei dat de man en vrouw lepra hadden en 
verstoten waren uit hun dorp waar ze altijd gewoond hadden. Ze hadden zich in de 
rimboe gevestigd en leefden van de natuur. Verder hadden ze helemaal niks. Dat 
beeld staat nog steeds op mijn netvlies gebrand.

“DAT BEELD STAAT NOG STEEDS OP
MIJN NETVLIES GEBRAND”

Klaske bladert door het fotoboek van haar reis door Indonesië
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Ja, kom, ik wil wat doen
Na de trektocht bleef ik aan het echtpaar denken en begon ik meer over lepra te 
lezen. En ik zag op televisie weleens wat over lepra. Op een bepaald moment ontving 
ik post van de Leprastichting en toen dacht ik van: ja, kom, ik wil er wat aan doen. 
Ik ben in 1991 begonnen met regelmatig te doneren. Nu doneer ik per jaar een vast 
bedrag.

Nalaten aan iets goeds
Ik ben een alleenstaande vrouw en heb geen kinderen. Ik wil mijn geld dan toch 
nalaten aan iets goeds. En omdat ik toch al jaren met de Leprastichting bezig was, 
leek me dat een goede en logische keuze. Ik zeg altijd: misschien is het een druppel 
op de gloeiende plaat, maar het is toch wat.”

“ZO KAN MIJN NALATENSCHAP
MISSCHIEN IN DE TOEKOMST

LEPRA DE WERELD UIT HELPEN.”

- KLASKE KINGMA -
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Met behulp van uw trouwe steun werkt de Leprastichting aan een wereld zonder 
uitsluiting als gevolg van een handicap. Hoé we dat doen, leest u hier.

Opsporen van lepra
De Leprastichting spoort lepra bij mensen in een zo vroeg mogelijk stadium op. 
Dan kan de behandeling zo snel mogelijk beginnen. Hoe eerder dat gebeurt, hoe 
kleiner immers de kans dat een leprapatiënt een handicap oploopt of iemand anders 
besmet. Daarvoor trainen we zorgverleners in het tijdig herkennen van lepra. Van 
overheidspersoneel tot artsen, en van verpleegkundigen tot lokale vrijwilligers. 
Zij geven op hun beurt hun kennis weer door. Daarnaast sturen we opsporingsteams 
op pad om ook in de meest afgelegen gebieden leprapatiënten te vinden.

Behandelen en genezen
Lepra is volledig te genezen. Zodra we de ziekte hebben vastgesteld, geven we een 
patiënt een cocktail van antibiotica. Die moet zes tot twaalf maanden ingenomen 
worden, iedere dag. De medicatie doodt de bacteriën en stopt de infectie. Al na 
een paar dagen is de leprapatiënt niet meer besmettelijk. De kuur moet beslist 
afgemaakt worden. We bieden daarom goede voorlichting en begeleiding bij het 
volgen van de therapie. Sommige patiënten hebben tijdens en na de behandeling 
last van ontstekingsreacties. Die krijgen speciale medicijnen toegediend. Nieuw is 
overigens dat we lepra sinds kort ook preventief kunnen behandelen. Door mensen 
in de omgeving van nieuwe patiënten een bepaald antibioticum te laten slikken, 
hebben zij zestig procent minder kans op het krijgen van de ziekte. 

LEPRABESTRIJDING
DOOR DE LEPRASTICHTING

Puji Arumsari (21) uit Indonesië wordt onderzocht op symptomen van lepra

LES18LG01 WT Brochure 210x297-DEF.indd   8 14-09-18   12:51



De Leprastichting | 9

Medische revalidatie
Wordt lepra te laat ontdekt en behandeld, dan kan tot zware en helaas blijvende 
verminkingen leiden. Door goede medische revalidatie leren patiënten met 
hun beperkingen te leven. We helpen ze ook aan hulpmiddelen zoals krukken, 
protheses en rolstoelen. Daarnaast leren we patiënten hun wonden te verzorgen in 
zelfzorggroepen. En we verrichten hersteloperaties. 

Economische en sociale revalidatie 
Door hun handicaps komen leprapatiënten vaak zonder werk te zitten. Ook worden 
zij, uit angst voor besmetting, door hun omgeving vermeden of zelfs verstoten. 
De Leprastichting doet er alles aan om deze uitsluiting tegen te gaan. Zo geven we 
voorlichting aan de patiënten, hun familie, hun gemeenschap en het publiek in 
het algemeen om het stigma rondom de ziekte te doorbreken. Daarnaast kunnen 
leprapatiënten een microkrediet of beroepsopleiding van ons krijgen. Dan kunnen
ze weer deelnemen aan de maatschappij. 

Wetenschappelijk onderzoek
Ten slotte financiert de Leprastichting wetenschappelijk onderzoek naar doorbraken 
in leprabestrijding. We zoeken naar innovatieve oplossingen om de ziekte eerder 
te herkennen en te behandelen zodat de verspreiding ervan stopt. Vaak zijn de 
onderzoeksresultaten direct bruikbaar in de praktijk. Daar heeft de leprabestrijding 
wereldwijd profijt van. 

Economische en sociale revalidatieMedische revalidatie
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Umesh (13) uit Nepal is het tweede kind in het gezin dat lepra heeft. Hij raakte 
besmet door zijn oudere broer. Medewer kers van de Leprastichting vonden 
Umesh toen ze alle directe contacten van zijn broer uit voorzorg onderzochten op 
symptomen van lepra.

De jongen vertelt: “Mijn oudere broer had eerst lepra en nu ben ik ook besmet. Ik 
heb een grote witte gevoelloze vlek op mijn gezicht. De arts liet me meteen met de 
medicijnen beginnen. Heel langzaam komt het gevoel in mijn gezicht weer terug. 
Ik ben vooral heel blij dat ik geen verminkingen heb opgelopen. Mijn vader heeft 
mijn broer zien genezen en vertrouwt erop dat ik ook beter word. Ik houd erg van 
tekenen. Ik teken de hele dag door. ”

Umesh is een van de meer dan 200.000 mensen die nog ieder jaar besmet raken met 
de leprabacterie. Gelukkig was de Leprastichting er snel bij.

Met een gift uit uw nalatenschap kunnen we ook in de toekomst kinderen als 
Umesh op tijd onderzoeken en behandelen. Als u dat wilt overwegen... heel graag!

“IK BEN VOORAL HEEL BLIJ DAT IK GEEN
VERMINKINGEN HEB OPGELOPEN”
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Alie Schutten (1940), al sinds 1988 donateur van de Leprastichting: “Het raakt me 
zo dat leprapatiënten verminkt en uit de maatschappij verstoten raken.” Met wat 
ze nalaat aan onze stichting wil ze helpen het lepraprobleem op te lossen.

Verlies van menswaardigheid
In mijn werkzame leven was ik onder andere maatschappelijk werkster. Ik heb 
zestien jaar lang voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking gewerkt. 
Daarom raakt het me zo dat leprapatiënten voor hun leven lang gehandicapt en 
sociaal buitengesloten kunnen raken. Ze verliezen daardoor hun menswaardigheid. 

Gerust gevoel
Ik was niet met nalaten bezig, totdat mijn inmiddels overleden man en ik over een 
testament gingen nadenken. We vroegen ons af: wat als wij er straks niet meer zijn? 
We hebben toen beiden een testament opgemaakt. Ieder met onze eigen wensen. 
Toen alles geregeld was, gaf ons dat een gerust gevoel. 

Geld blijft nodig
Hoe lang ik nog mag leven, is onbekend voor mij. Maar ik weet nu zeker dat mijn 
geld goed terechtkomt. Met wat ik nalaat aan de Leprastichting wil ik graag helpen 
om het lepraprobleem op te lossen. Geld blijft hard nodig voor meer onderzoek en 
betere medicatie.”

“ZEKER WETEN DAT MIJN GELD
GOED TERECHTKOMT”

ALIE DEKT DE TAFEL MET EEN 
TAFELLAKEN EN SERVETTEN DIE 
DOOR LEPRAPATIËNTEN IN INDIA 

GEMAAKT ZIJN: “IK GEBRUIK ZE 
IEDERE DAG”.

- ALIE SCHUTTEN -

De Leprastichting | 11
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Hoewel er al veel verbeterd is in de preventie en behandeling van lepra, blijft er 
ook in de toekomst nog veel te doen voor de Leprastichting. Iedere bijdrage, ook 
uit nalatenschappen, is dan ook nodig om deze verwoestende ziekte eindelijk de 
wereld uit te krijgen. Is dat moeilijk, nalaten aan een goed doel? Nee hoor. We 
leggen u hier precies uit hoe het werkt.

Altijd een testament
Wilt u iets nalaten aan een charitatieve instelling, dan moet u altijd een testament 
laten opstellen door een notaris. Doet u dat namelijk niet, dan gaat uw nalatenschap 
alleen naar uw familie en partner. U kunt goede doelen een deel van uw vermogen 
nalaten (erfgenaam maken) of een vast bedrag (legaat).

Goed doel als erfgenaam
Een goed doel tot erfgenaam maken, betekent dat u het een bepaald percentage 
van uw bezit nalaat. U kunt trouwens zoveel erfgenamen in uw testament opnemen 
als u zelf wilt. Dat kunnen zowel mensen als organisaties zijn. Het is ook aan u wie 
welk deel precies krijgt. Het is in elk geval goed te weten dat een instelling als de 
Leprastichting geen erfbelasting hoeft te betalen.

Of een legaat 
Een legaat is een vast bedrag of een bepaald goed. Denkt u aan een schilderij of zelfs 
een huis. Ook hier geldt weer: u kunt mensen maar ook goede doelen een legaat 
nalaten.

Een notaris zoeken
Hebt u al een notaris? Dan kunt u voor het laten maken of aanpassen van een 
testament natuurlijk het beste naar hem of haar gaan. Anders kunnen wij u altijd 
een of meer betrouwbare notarissen bij u in de buurt voorstellen. Neem daarvoor 
contact op met onze gespecialiseerde collega (zie het inlegvel achterin deze 
brochure). 

Naar de notaris
Uw contact met de notaris begint met een oriënterend gesprek. Daarin vertelt u wat 
u wilt. De notaris legt u de juridische mogelijkheden uit en stelt aan de hand van 
uw wensen meestal al binnen een paar dagen een concepttestament op. Dat kunt 
u thuis op uw gemak nalezen. Wilt u sommige dingen anders? Geef het gewoon 

NALATEN DOET U ZÓ

HELPT U ONS HELPEN?
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door. Bij uw volgende bezoek aan de notaris kan het testament dan al ondertekend 
worden. Het is verder plezierig te weten dat u uw testament op elk moment weer 
kunt wijzigen.

Een executeur vaststellen
Na uw overlijden is het aan een zogenaamde executeur om uw nalatenschap af te 
wikkelen. U kunt diens naam ook in uw testament laten opnemen. Natuurlijk kiest 
u iemand uit die u deze taak met een gerust hart kunt toevertrouwen. Dat kan 
trouwens ook uw notaris zijn.

Meer weten?
Voor meer informatie over nalaten kunt u altijd contact opnemen met de 
Leprastichting via 020 - 595 0531. Maar u kunt hiervoor ook de antwoordkaart
(die zit onderaan het inlegvel) naar ons opsturen. Verder kunt u kijken op
www.leprastichting.nl/nalaten of websites zoals www.notaris.nl. 

Voelt u zich niet verplicht!
Mocht u de Leprastichting in uw testament willen opnemen, dan zijn vele 
leprapatiënten in de wereld u daar natuurlijk heel dankbaar voor. Maar voelt u zich 
niet verplicht. We zijn al veel te blij dat u ons steunt of interesse in de strijd tegen 
lepra hebt. Niettemin: alvast reuze bedankt dat u aan ons wilt denken!

LES18LG01 WT Brochure 210x297-DEF.indd   13 14-09-18   12:51



14 | De Leprastichting

Lidia (35) uit Mozambique kreeg de diagnose lepra. Eindelijk wist ze waardoor
haar klachten kwamen. Helaas was ze er te laat bij. Haar verminkingen zijn niet 
meer terug te draaien. Maar door de zelfzorggroep gaat het steeds beter met haar.

Het begon bij Lidia met wonden aan haar handen, knieën en voeten. Ze wilden 
maar niet genezen. Ze vertelt: “De traditionele genezer wist zich er geen raad mee. 
Intussen liep mijn lichaam steeds meer schade op. Vooral aan mijn neus en oren. Ik 
vond mezelf er afstotelijk uitzien. Mijn man verliet me en ik stond er opeens alleen 
voor met mijn vierjarige dochtertje.” 

Vraagtekens verdwijnen
Een door de Leprastichting opgeleide vrijwilliger had het sterke vermoeden dat 
ze lepra had. Na een grondig onderzoek bevestigde een lepra-arts deze diagnose. 
“Eindelijk waren de vraagtekens in mijn hoofd verdwenen”, zegt Lidia. “Ik kreeg van 
de arts meteen de juiste medicijnen. Ik voelde me zo opgelucht.” 

Lidia leerde in een zelfzorggroep hoe ze haar wonden het beste kan verzorgen 
zodat ze niet nog meer verminkingen oploopt. Lidia: “Ik ga eens per maand naar de 
zelfzorggroep. Ik leer daar meer over zelfzorg en het is fijn om met mensen te zijn 
die hetzelfde meemaken als ik. Het gaat steeds beter met me.”

“IK KRIJG NU DE HULP DIE IK NODIG HEB”
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VÓÓR U NAAR DE NOTARIS GAAT

NAAR EEN TESTAMENT IN VIJF STAPPEN

Een goede voorbereiding van uw bezoek aan de notaris scheelt tijd en voorkomt 
dat u iets vergeet. Zo weet u zeker dat u zich geen zorgen over uw nalatenschap 
hoeft te maken.

1

2

3

4

5

Bezittingen en schulden vaststellen
Dat zijn aan de ene kant uw (spaar)geld, aandelen, onroerend goed en 
waardevolle spullen. Met aan de andere kant eventuele leningen, een 
hypotheek en andere financiële verplichtingen. Denkt u even rustig na of
er nog oude afspraken en leningen zijn.

Een lijst van begunstigden opstellen 
U bepaalt helemaal zelf aan welke (klein)kinderen, familie en vrienden u iets 
wilt nalaten. En ook of dat een erfstelling is of een legaat. Als u daarbij ook 
denkt aan goede doelen als de Leprastichting, zijn we u daar zeer erkentelijk voor. 

Overige wensen op een rijtje zetten
Hierbij moet u denken aan het onderbrengen van huisdieren. Misschien wilt 
u wel dat uw nalatenschap op een specifieke manier besteed moet worden. 
Neem deze speciale wensen gerust in uw testament op. Ideeën rond de 
uitvaart kunt u beter op een andere plaats vastleggen: omdat het testament 
vaak pas later wordt geraadpleegd.

Een executeur aanwijzen
Zoals u hiervoor al las, handelt een executeur uw nalatenschap af. Het is 
plezierig als de persoon of instelling die u voor deze opdracht in gedachten 
hebt, daar ook van op de hoogte is.

Contact met een notaris opnemen
Klaar met de voorbereidingen? Neem dan contact met een notaris op. En 
informeer meteen naar de kosten van het laten opstellen van een testament. 
Het eerste halfuur van het eerste gesprek is overigens meestal gratis.

De Leprastichting | 15
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JAN KRUIS’ SYMPATHIE VOOR MENSEN
MET LEPRA ZAL NOG HEEL LANG VOORTLEVEN

Jarenlang zette striptekenaar Jan Kruis zich met hart en ziel in als ambassadeur 
voor de Leprastichting. Hij overleed op 19 januari 2017 op 83-jarige leeftijd. Nu hij 
er niet meer is, mogen wij als goed doel zijn levenswerk in zijn geest voortzetten. 
Een zeer waardevolle nalatenschap.

Jan Kruis tekende de serie Jan, Jans en de kinderen bijna dertig jaar voor de Libelle. 
De strip over een oer-Hollands gezin was deels gebaseerd op zijn eigen familie. Van 
de reeks verschenen tientallen albums, die in grote getalen werden verkocht.

Voor het goede doel
In 1999 ging Kruis met pensioen. Hij verkocht de rechten van Jan, Jans en de 
kinderen aan Studio Jan Kruis, die de strip voortzette. Wel behield Kruis zelf de 
rechten om zijn werk in te zetten voor een goed doel. Dat werd de Leprastichting. 
Daarmee kunnen wij altijd gebruik blijven maken van Jan, Jans en de kinderen. Een 
unieke en zeer waardevolle nalatenschap.

16 | De Leprastichting

Jan Kruis maakte deze schetsen tijdens een bezoek aan ons werk in Suriname

16 | De Leprastichting
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Vanaf 2001 was Jan Kruis als ambassadeur bij de Leprastichting betrokken. In die 
rol bracht hij een bezoek aan ons werk in Mozambique en Suriname. Hij verwerkte 
zijn ervaringen in twee albums voor de Leprastichting. Daarin kwam het bekende 
stripgezin in aanraking met de gevolgen van lepra.

Originele tekeningen
Dochter Andrea Kruis: ‘Kort na zijn overlijden vonden mijn zus Leontine en ik de 
originele tekeningen van die reizen in zijn atelier.’ De prachtige strips werden door 
zijn lezers en fans zeer enthousiast ontvangen.

Jan Kruis is voor de Leprastichting heel belangrijk geweest. In de stripalbums zal zijn 
sympathie voor mensen met lepra nog lang voortleven. Wij zullen in zijn geest zijn 
levenswerk voortzetten.

‘DAAROM STEUN IK DE STICHTING’

Jan Kruis: “Met eigen ogen heb ik in Mozambique en Suriname gezien welk leed 
lepra kan veroorzaken. Deze bijna vergeten ziekte maakt nog steeds veel slachtoffers. 
Maar ik heb ook gezien hoe dat voorkomen kan worden. Als leprapatiënten op tijd 
worden opgespoord en medicijnen krijgen, kunnen ze volledig genezen, zonder dat 
ze gehandicapt raken aan handen of voeten. Daar zorgt de Leprastichting voor en 
daarom steun ik deze stichting.”

Jan Kruis tekent de Rode Kater Jan Kruis in Mozambique
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Shivshankar raakte verminkt door lepra en werd verbannen naar een leprakolonie 
in Delhi, India. Gelukkig heeft hij weer alle reden tot blijdschap. Hij kreeg van de 
Leprastichting een steuntje in de rug om een rijdend winkeltje te beginnen. Dat is 
inmiddels een goedlopende staatwinkel geworden.

‘Vieze leprapatiënt’
Shivshankar: “Toen ik zeventien jaar oud was, begon het. Ik studeerde en had 
een mooie toekomst voor me. Ik had niet door dat ik lepra had. Tot ik mijn hand 
verbrandde door thee. Hoewel ik een grote blaar kreeg, voelde ik niets. Daarna 
begonnen de verminkingen. Ik hield altijd mijn hand verborgen. Op een dag pakte 
iemand die en zei: ‘Uit mijn ogen, vieze leprapatiënt!’ Ze sloegen me, en ze hebben 
me naar de leprakolonie verbannen. Die haat, dat is ondraaglijk.” 

Met dank aan de Leprastichting
In de leprakolonie ontmoette Shivshankar zijn vrouw Laksmi. Samen kregen ze 
een zoon, Wicas. Al op vroege leeftijd raakte ook die besmet met lepra. Het brak 
Shivshankars hart. Gelukkig liep Wicas geen verminkingen op, kreeg hij op tijd 
medicijnen, en kan hij een normaal leven leiden. En dankzij de Leprastichting kan hij 
naar school. Hij wil graag dokter worden.

EEN NIEUW BEGIN VOOR SHIVSHANKAR
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HEEL HARTELIJK BEDANKT!

Zoals het gezin van Shivshankar zijn er nog vele in India, Brazilië, 
Indonesië, Mozambique en Nepal. Tot lepra definitief de wereld uit is, 
hebben deze patiënten de hulp van de Leprastichting nodig. Kunnen ze 
daarbij ook op u rekenen? Geweldig bedankt als u dat via uw testament 
zou willen doen!

De Leprastichting | 19
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WILT U DE LEPRASTICHTING
IN UW TESTAMENT OPNEMEN? 

Dan kunt u de volgende gegevens aan uw notaris doorgeven:
Statutaire naam: Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding
Statutaire zetel: Amsterdam
Bezoekadres: Wibautstraat 137K, 1097 DN Amsterdam 
Postadres: Postbus 95005, 1090 HA Amsterdam 
KvK: 41199723 

Wist u dat…?
…de Leprastichting geen erfbelasting hoeft te betalen? Wij zijn namelijk een ANBI, 
een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat alles wat u ons nalaat ook 
voor 100% gaat naar het doel dat u voor ogen hebt: de bestrijding van lepra en het 
ondersteunen van leprapatiënten.

Daarnaast is de Leprastichting een Erkend Goed Doel en voldoen we aan de strenge 
kwaliteitseisen van toezichthouder CBF. Zo kunt u ervan uitgaan dat onze instelling 
bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro, en hierover 
verantwoording aflegt.

Postadres: Postbus 95005, 1090 HA Amsterdam 
Telefoon: (020) 595 05 00
E-mail: info@leprastichting.nl
Internet: www.leprastichting.nl
IBAN: 50500 | NL84 INGB 0000 050 500

Foto’s: Leprastichting, Tom Bradley, Sasja van Vechgel, 
Jacqueline van den Heuvel, LegHetVast
Ontwerp: Ministerie van Fondsenwerving
Druk: MailTraffic, Zwolle
Redactie: Leprastichting, Emmelien Smit

De Leprastichting verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en haar privacyverklaring. 
Kijk voor meer informatie op leprastichting.nl/privacy.
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