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Beste mensen,  

In de afgelopen periode hebben er enkele wijzigingen in het bestuur van de Peerke Donders 

Stichting plaatsgehad. Muriel van Elburg heeft de rol als voorzitter op zich genomen. Vincent 

Kuit is de nieuwe secretaris. Hij is jurist, heeft bestuurservaring en is actief geweest in 

activiteiten voor Somalië.  Ineke Petter is ook toegetreden tot de PDS. Zij heeft in het verleden 

werkzaamheden gedaan voor de Nederlandse lepra-organisatie NLR in Zuidoost Azië en wil 

haar ervaring graag met ons delen. Arne van Hofwegen en Jos Heijnen hebben hun 

werkzaamheden voor de PDS beëindigd. Wij danken Arne en Jos hartelijk voor hun bijdrage en 

jarenlange inzet voor het PDS bestuur! 

 

Het nieuwe team is met volle inzet aan de slag gegaan. Er worden nieuwe relaties gelegd. Er 

worden plannen gemaakt met het oog op een stevige en zonnige toekomst voor de PDS.  

 

Het succesverhaal van Souern Kai 

Een van de ambities van de PDS is om jongeren te ondersteunen gedurende hun hele studietijd. 

Dankzij uw donaties kon Souern Kai uit Cambodja haar droom verwezenlijken om lerares te 

worden. Zij is een ex-lepra patiënt met een blijvende handicap aan haar hand en been. 

Leeftijdsgenoten negeerden haar en ze mocht niet deelnemen aan sociale activiteiten in haar 

dorp, omdat de mensen bang waren voor besmetting.  

 

“Ik was vijftien toen ik ontdekte dat ik 

lepra had. Voor mij betekende dit 

woord afwijzing, uitsluiting en 

schaamte. Mijn hele leven viel in 

duigen en het liefst wilde ik dood.”  

“Door de behandeling in het Kien 

Khleang Lepra Rehabilitation Centre 

in Phnom Penh kwam ik in aanraking 

met mensen zonder handen of voeten 

en met verminkte gezichten. Ik had 

last van een ongevoelig slepend been, 

dus in vergelijking daarmee kon ik 

mezelf gelukkig prijzen. Dat is het 

moment waarop ik besloot om niet bij 

de pakken neer te gaan zitten”. 

Dankzij studiebeurs van de PDS studeerde Souern Kai in 2020 af aan de universiteit. Ze kreeg  

vervolgens een baan als onderwijzeres in haar eigen dorp. Souern Kai leert de kinderen nu 

behalve taal en rekenen ook wat lepra is. “Geweldig dat ik mijn kennis en mijn eigen ervaringen in 

het leven met ze kan delen’’. 

Souern Kai aan het werk 

about:blank


Studeren tijdens COVID-19 

Nog bezig met haar studie is  Le Thi Hong Nhut uit 

Vietnam. Vanwege de beperkende maatregelen van de 

overheid liep zij zoals alle studenten helaas studievertraging 

op, terwijl de kosten doorliepen. Digitaal onderwijs was 

amper mogelijk of ineffectief. Gelukkig zijn de 

besmettingscijfers vrij laag en de perspectieven goed.  

Le Thi Hong Nhut is enig kind. Haar beide ouders kregen 

lepra. “Mijn moeder heeft een dubbele beenamputatie 

ondergaan. Zij is overleden in juli 2019. Sindsdien zijn mijn vader 

en ik op elkaar aangewezen. Mijn vader is nu echter zwak en hij 

kan niet hard werken. We leven van het kleine inkomen van mijn 

vader, ongeveer 1.5 euro per dag. Ik heb zelf hartklachten.” 

 

 

Ze studeert nu maatschappelijk werk aan de 

universiteit, in het tweede jaar. “Ik wil na mijn 

afstuderen een vaste baan hebben, zodat ik mijn 

vader kan helpen en mijn medicijnen kan betalen. Ik 

kan me nauwelijks voorstellen hoe mijn toekomst er 

zonder de PDS beurs uit zou zien. Mijn vader is heel 

opgelucht dat mijn studie is verzekerd. Ik wil jullie 

allemaal oprecht bedanken voor het helpen van mij 

en mijn gezin”. 

_________ 

De PDS wil deze onderwijsprojecten blijvend 

kunnen financieren. Het is essentieel dat deze 

studenten erop kunnen vertrouwen dat ze de 

beurs bij goede studieresultaten behouden.  

Wij rekenen daarom ook dit jaar weer heel graag 

op uw steun. Alvast hartelijk dank daarvoor! 

Onderwijs bepaalt hun toekomst, geef!  Vriendelijke groeten van:  

     

                  

   
Muriël van Elburg Enrico Broersen Vincent Kuit Bas Heijnen 

voorzitter penningmeester secretaris Ineke Petter 
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Le Thi Hong Nhut 

 Le Thi Hong Nhut en haar vader voor hun huis 


