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Beste vrienden van de Peerke Donders Stichting, 

De decembermaand is er weer en dus ook de vertrouwde brief van de PDS!  U heeft 
vast ook erg meegeleefd met de moeilijke situatie in de Oekraïne. Maar er wordt nog in een 
ander deel van de wereld heel graag op u gerekend…in Zuidoost Azië.  
 
Het grote nieuws komt deze keer uit Myanmar! U weet wellicht van de militaire coup, die 
volgde op democratische verkiezing van partijleider Aung Sang Suu Kyi (zij zit een straf van elf 
jaar uit). Door de politieke onrust en de pandemie is de gezondheidszorg van de overheid 
gestopt, of werd die heel slecht bereikbaar. Maar in Myanmar zijn er jaarlijks nog zo’n 2500 
nieuwe gevallen van lepra; dit betreft vaak de allerarmsten. Nu is er een goede lokale private 
organisatie die deze mensen tóch nog kan bereiken, TLM Myanmar, dat protheses maakt. Wij 
zijn heel trots dat we samen met De Leprazending nu een project kunnen starten om 60 zeer 
kwetsbare mensen met een (lepra)handicap zo toch te kunnen helpen aan een beenprothese! 
Meer informatie volgt. 
 

 
Een medewerker van TLM Myanmar werkt aan een beenprothese. 

 
Uit Vietnam is in de afgelopen periode ook belangrijk nieuws gekomen. Onze lokale 
partnerorganisatie RCI heeft een grote subsidie gekregen voor gehandicapten (waaronder door 
lepra getroffenen) van USAID.  In Vietnam doet de overheid meer. En: de populatie getroffenen 
door lepra neemt in het land ook af, door natuurlijk verloop, anders dan in Cambodja en 
Myanmar. Het belang van de steun door PDS is daarom sterk verminderd. We hebben besloten 
onze hulp aan RCI Vietnam af te bouwen tot 2025 en de zorg over te dragen aan USAID. 
 



 
In Cambodja wordt 
door onze oud-studenten 
hard gewerkt aan een 
toekomst, waarin ze 
financieel voor hun door 
lepra getroffen ouders 
kunnen zorgen. Phon 
Chantea (zie foto) woont 
in de provincie Kg.Cham 
en is sinds kort  assistent-
lerares op een school. Dit 
is haar eerste baan en zo 
leert ze in teamverband 
om een goede leraar te 
worden.  
Dankzij uw steun! 
 
 
 
Actie Geef! 
We willen nog zes studenten in Cambodja helpen het laatste studiejaar af te maken met onze 
actie Geef!, (zie ook onze Facebookpagina). Daarvoor is nu nog € 6.085,- nodig. Geeft u €25 
voor een week, € 100 voor een maand of € 300 voor een heel kwartaal studiekosten? Geweldig! 
 
 
 
Nogmaals: de acceptgiro gaat vervallen 
Per 1 juni 2023 vervalt de acceptgiro overal. Maar doneren aan PDS 
kan heel makkelijk met het scannen van deze QR code (gewoon met 
de camera als u een smartphone heeft). Of natuurlijk via uw bank, op 
onderstaand rekeningnummer.          
 
                                                                                                
Uw gift bepaalt hun toekomst, geef!  Alvast hartelijk dank 
daarvoor!!! 
 
 
 
Hartelijke groeten van:  
 
Muriël van Elburg Enrico Broersen Vincent Kuit Ineke Petter Angelique Hop 

voorzitter penningmeester secretaris Katja Prins Dimitry Kounine 
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