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Hartelijk bedankt voor je interesse in dit lesmateriaal dat we voor jou en je leerlingen hebben uitgewerkt! 
Ons doel? Kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk wijzen op het belang van toegankelijke 
gezondheidszorg voor iedereen. En dit zonder sociale, culturele, economische en 
geografische belemmeringen.

Hoe kunnen wij onze eigen stempel drukken op die ambitie? 
Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra, 
tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen. We zijn actief in de 
hele wereld, ook in België.

Naast onze hoofdopdracht – patiënten bijstaan in hun genezingsproces en kansarme bevolkingsgroepen 
de nodige sociaaleconomische steun bieden – willen we ook het grote publiek informeren en 
sensibiliseren om samen de strijd aan te binden tegen de sluimerende stigmatisering van deze ziektes. 
In het belang van meer inclusie in onze samenleving.

Samen bouwen we aan onze wereld
In dit lesmateriaal komen waarden als respect en empathie aan bod. We willen hiermee de horizon van de 
jongeren verbreden en hen de wereld leren begrijpen, zodat ze hun plek erin kunnen vinden en hun eigen 
keuzes maken. En dat doen ze samen met jou, hun leerkracht!

Jouw leerlingen, wereldburgers
Via dit pedagogische dossier zullen je leerlingen gaan nadenken over wat zij in de praktijk kunnen 
ondernemen om uit te groeien tot actieve, geëngageerde burgers met verantwoordelijkheidszin. Wat 
kunnen zij individueel of samen met hun klas, school of buurt doen? 

BEDANKT

Over naar de praktijk

Het lesmateriaal is ontwikkeld voor leerlingen van het 1e leerjaar tot het 2e secundair.  Alle leerkrachten, 
ongeacht hun vakgebied, kunnen de inhoud in hun lessen opnemen. 
De set bevat een animatiefilm voor de jongsten, een docufilm, drie activiteitenfiches (per 
leeftijdscategorie) en een leerkrachtenbundel als leidraad (die je op dit ogenblik doorneemt). Ga naar 
pagina 21 voor een overzicht van de leerdoelen en de beschrijving van het lesmateriaal.
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WAARVOOR STAAT  
DAMIAANACTIE?
• We zijn een medische non-profitorganisatie die in 

1964 in België werd opgericht.
• Damiaanactie zet zich in voor mensen met 

lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral 
de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

• We zijn actief in België, Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika, steeds op vraag van 
de lokale autoriteiten.

• Damiaanactie stelt wereldwijd meer dan 
1000 personeelsleden te werk. 99% van onze 
medewerkers zijn lokale krachten.

• Daarnaast kan Damiaanactie rekenen op ruim 
15.000 vrijwilligers overal ter wereld.

 
Wat doen we concreet?
We sporen slachtoffers op, vaak in de meest 
afgelegen gebieden. We helpen hen genezen 
en bieden de meest kwetsbaren de nodige 
sociaaleconomische hulp. Daarnaast zetten we in  
op wetenschappelijk onderzoek, informeren we  
de bevolking, vechten we tegen het stigma rond  
de ziektes en leiden we lokale medewerkers op.

Damiaanactie handelt volledig onafhankelijk en gaat 
langetermijnprojecten aan.

Zodra de lokale teams over voldoende kennis 
en middelen beschikken om zelf deze ziektes te 
bestrijden, dragen wij de fakkel over.

Welke acties rollen we uit 
in België?

We steunen sinds 2015 BELTA, het project 
van de federale overheid ter bestrijding van 
tuberculose. Zo voorzien wij sociaaleconomische 
hulp aan dakloze tbc-patiënten die 
tot de hoogste risicogroepen behoren. 
We zorgen voor een slaapplaats gedurende 
hun hele behandeling, zodat hun genezing 
meer kans op slagen heeft.

Nu is het aan jullie! Vraag je leerlingen  
om na te denken over de volgende stellingen. 
Bespreek de antwoorden tijdens een klasdebat.

 » Waarom denk je dat inspelen op de vraag 
van de lokale autoriteiten centraal staat in 
onze manier van werken?

 » Waarom denk je dat wij het belangrijk 
vinden dat 99% van onze medewerkers 
lokale mensen zijn?

 » Wat betekenen stigmatisering 
en discriminatie?

Wist je dat? 

Prinses Astrid is sinds 2010 erevoorzitster van 
Damiaanactie en treedt hiermee in de voetsporen 
van koningin Fabiola. Wil je meer weten over de 
mijlpalen in de geschiedenis van Damiaanactie? 
Van de aankomst van Pater Damiaan op het 
eiland Molokaï tot de oprichting van de medische 
organisatie die wij vandaag zijn? Surf naar 
damiaanactie.be/inspirerende-figuren
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Damiaanactie en treedt hiermee in de voetsporen 
van koningin Fabiola. Wil je meer weten over de 
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DAMIAANACTIE ZET 
ZICH IN VOOR MEER 
RECHTVAARDIGHEID 
IN DE WERELD
We zijn actief in België, Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

We slaan onze tenten alleen op in landen waar de overheid onze hulp inroept en als we over de nodige 
middelen beschikken om echt het verschil te maken.

Ons uiteindelijke doel? Ervoor zorgen dat we overbodig zijn en de fakkel volledig kunnen overdragen 
aan de lokale medewerkers. We doen er alles aan om de nodige middelen, kennis en knowhow in 
de strijd te gooien tegen lepra, tuberculose en leishmaniasis; ziektes die vooral de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen treffen.

Waarom zijn we vooral actief 
in het buitenland?

Wie ziek wordt in België, hoeft zich meestal niet 
ver te verplaatsen voor medische zorg. Een ritje 
met de auto, trein, fiets of bus en je bent waar je 
moet zijn. In sommige delen van de wereld ligt dat 
anders. Er zijn veel minder artsen, de mensen wonen 
er in afgelegen gebieden en verplaatsingen zijn 
soms onmogelijk door de bergachtige omgeving, 
een aardverschuiving, de zoveelste overstroming, 
noem maar op.

Hoe worden deze 
projecten gefinancierd?

Van elke € 100 die Damiaanactie ontvangt, gaat er 
€ 74 naar onze projecten wereldwijd. We verdelen 
het geld op vraag van de lokale autoriteiten 
onder projecten voor de noodlijdende bevolking. 
Ons doel? De patiënten de best mogelijke 
zorg verstrekken. Daarmee bedoelen we: 
kwaliteitsvolle geneesmiddelen, goed uitgeruste 
lokalen, degelijk opgeleid lokaal personeel 
(verpleegkundigen, laboranten, artsen), technische 
bijstand, begeleiding en uitwisseling van goede 
praktijken, maar ook een degelijke controle die je 
garandeert dat elke geïnvesteerde euro maximaal 
wordt benut. 

Een deel van dit budget is trouwens bestemd 
voor onderzoek.
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Europa 
Overal ter wereld, ook in België vind 
je tuberculose. In ons land worden 
jaarlijks om en bij de 1000 nieuwe 

gevallen van tuberculose vastgesteld.

In België bieden wij dakloze 
tbc-patiënten onderdak tijdens 

hun behandeling.

Latijns-
Amerika

Naast lepra en tuberculose richten 
wij onze pijlen in Latijns-Amerika 
ook op een derde infectieziekte: 
leishmaniasis. Leishmaniasis  

wordt overdragen door  
een parasiet die zich in 

zandvliegen nestelt.

Afrika   
Het merendeel van onze 

projecten bevindt zich op 
het Afrikaanse continent.  

Op dit ogenblik loopt 
ons grootste project in 

de Democratische 
Republiek Congo.

Azië  
India telt meer dan  

de helft van alle  
leprapatiënten  

wereldwijd.

Wilt u meer weten over onze projecten  
in de wereld? Afspraak op  
damiaanactie.be/programmas

Wist je dat? 

In België krijgen sensibiliseringscampagnes 
doorgaans zichtbaarheid via brochures of 
radio- en tv-spots. Helaas heeft niet iedereen 
overal ter wereld een radio of tv. Daarbij komt 
dat heel veel mensen nooit hebben leren lezen. 
Daarom gaan de vrijwilligers vaak creatief aan 
de slag. In Congo bijvoorbeeld verzinnen ze 
liedjes over tuberculose en in Guinée schilderen 
ze boodschappen op de muren in steden en 
dorpen om de bevolking te sensibiliseren.Nu is het aan jullie! Vraag je leerlingen  

om na te denken over de volgende stellingen. 
Bespreek de antwoorden tijdens een klasdebat.

 » Ons uiteindelijke doel is om volledig 
‘overbodig’ te worden. Vind je dat 
eigenaardig klinken?

 » Wat zien je leerlingen als ze zich Afrika, 
Azië of Latijns-Amerika voor de geest 
halen? Welke landen, landschappen en 
culturele aspecten kunnen ze benoemen?

 » Hoe zouden zij  
een sensibiliseringscampagne  
op poten zetten voor bevolkingsgroepen 
waar analfabetisme heerst? 
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WERELDBURGERS
Klimaatopwarming, pandemieën, armoede, toegang 
tot onderwijs, ongelijkheid ... Veel leerlingen hebben al 
over deze thema’s horen spreken. 

Het lesmateriaal dat wij ter beschikking stellen is 
een hulpmiddel om deze onderwerpen klassikaal 
te behandelen. Op die manier leren kinderen en 
jongeren een kritische geest te ontwikkelen rond 
universele vragen. Ze worden aangemoedigd om 
hun mening te verwoorden, zich betrokken te voelen 
en verbanden te zoeken tussen hun eigen leven en dat 
van anderen.

In 2015 hebben de Verenigde Naties duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen vastgelegd voor een 
betere wereld. Deze 17 doelstellingen vormen het 
kader om tegen 2030 armoede de wereld uit te 
helpen, de planeet te beschermen en vrede en welzijn 
te bevorderen. 

Via de lopende projecten werkt Damiaanactie actief 
mee aan 12 van de 17 doelstellingen.  
Wil je weten hoe? Surf naar damiaanactie.be/SDG

Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
zijn een bijzonder interessant uitgangspunt om 
het debat met je leerlingen op gang te brengen. 
Je kunt namelijk de maatschappelijke thema’s 
linken aan de realiteit op het terrein die in het 
lesmateriaal op een zeer bevattelijke manier 
wordt voorgesteld.
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 » Mochten je leerlingen het voor  
het zeggen hebben in een land, op welke 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
zouden zij dan focussen? En hoe zouden 
ze te werk gaan? Vraag de leerlingen om  
uit te leggen welke drie doelstellingen  
voor hen persoonlijk belangrijk zijn.

 » Vraag hen ook om na te denken  
over wat zij zelf (of hun gezin)  
in hun dagelijkse routine kunnen 
doen om bij te dragen aan bepaalde 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

• Komaf maken met pesten
• Fruit en groenten telen in de tuin,  

kippen houden voor de eitjes
• Een brooddoos gebruiken in plaats 

van aluminiumfolie
• Kleren op een lage temperatuur  

wassen (30°C)

Wil je weten hoe jij en je klas ons kunt helpen om  
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te 
steunen? Ga naar pagina 18.
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Dankzij hun mobiele kliniek kunnen Abubakar en zijn collega’s in 
Nigeria talloze leprapatiënten behandelen die in afgelegen gebieden 
wonen. Met een bestelwagen trekken ze rond en dienen de mensen 
ter plaatse medische zorg toe. Zodra alle patiënten onderzocht en 
behandeld zijn, vertrekt de mobiele kliniek om twee weken later 
terug te komen.

DRIE ZIEKTES, 
MILJOENEN SLACHTOFFERS
In de middeleeuwen moesten leprapatiënten met een ratel laten horen dat ze op komst waren. De tijden 
zijn gelukkig veranderd, maar nog steeds worden mensen met infectieziektes in sommige landen uit  
de maatschappij verstoten.

Wereldwijd bestaan er nog meer dan 132 wetten die mensen met lepra (of personen genezen van lepra) 
verbieden om bijvoorbeeld te trouwen, te stemmen, met de auto te rijden of te gaan werken. 

Damiaanactie behandelt en verzorgt patiënten, maar doet nog veel meer. Om elk individu het waardig 
leven te geven waarop hij of zij recht heeft, binden wij de strijd aan met de stigmatisering en 
discriminatie die deze patiënten ervaren.

Lepra

Lepra wordt veroorzaakt door de bacil van Hansen. 
Het is een chronische infectieziekte die zich 
hoofdzakelijk in de huid, het perifere zenuwstelsel, 
de ogen en het slijmvlies van de bovenste 
luchtwegen nestelt.

Hoe word je besmet met lepra? 
Via de luchtwegen. Wanneer een besmette persoon 
hoest of niest, vliegen de bacteriën in microdruppeltjes 
in het rond. Mensen die deze bacteriën inademen lopen 
het risico om besmet te raken met lepra. En toch is 
lepra geen extreem besmettelijke ziekte: 99% van de 
bevolking is van nature immuun voor lepra. 
Alleen wie lange tijd samenleeft met een besmette 
persoon, loopt een verhoogd risico op.

Wie kan besmet raken met lepra? 
Voornamelijk mensen met een verzwakt 
immuunsysteem die lange tijd samenleven 
met een besmet persoon.

Kun je genezen van lepra? 
Een behandelde patiënt heeft 99,9% kans 
op genezing.

Hoe wordt lepra behandeld? 
Tijdens een leprabehandeling moeten de patiënten 6 
tot 12 maanden lang een combinatie van verschillende 
geneesmiddelen innemen. De door de ziekte veroorzaakte 
wonden moeten verzorgd worden. De fysieke letsels 
kunnen operatief of met kinesitherapie worden behandeld.  

Wat gebeurt er als lepra niet wordt opgespoord 
of behandeld? 
Leprapatiënten lopen het risico om een zware 
handicap te ontwikkelen. En dit kan op zijn beurt 
weer leiden tot discriminatie of verstoting uit 
hun gemeenschap.

Wist je dat? 

In België werd de laatste wet die leprapatiënten 
discrimineerde, pas in 2003 afgeschaft. 
Voordien mochten leprapatiënten bijvoorbeeld 
hun legerdienst niet doen.
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Tuberculose

De uiterst besmettelijke en dodelijke infectieziekte 
tuberculose wordt veroorzaakt door de bacil van 
Koch. Deze bacil tast vooral de longen aan, maar kan 
ook in andere lichaamsdelen (wervelkolom, nieren, 
lymfeklieren …) voorkomen.

Hoe krijg je tuberculose? 
Via de luchtwegen. Wanneer een besmette 
persoon hoest of niest, vliegen de bacteriën in 
microdruppeltjes in het rond. Mensen die deze 
bacteriën inademen lopen het risico om besmet 
te raken met tuberculose.

Wie kan tuberculose oplopen? 
Iedereen kan tuberculose oplopen, maar meestal treft 
de ziekte mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Hoe wordt tuberculose behandeld? 
Tijdens een tbc-behandeling moeten de patiënten 
6 tot 9 maanden lang een combinatie van verschillende 
geneesmiddelen innemen, waarvoor ze dagelijks bij 
een arts moeten langsgaan.

Kun je genezen van tuberculose? 
Als de behandeling in een beginfase wordt opgestart, 
bedraagt de kans op genezing 85%.

Wat gebeurt er als tuberculose niet wordt 
opgespoord of behandeld? 
Tuberculosepatiënten kunnen de ziekte overdragen 
op andere mensen. Ze lopen het risico een ernstige 
of resistente vorm van de ziekte te ontwikkelen en 
te sterven.

Wist je dat? 

Tuberculose is een van de dodelijkste ziektes 
ter wereld. Ook in België woekert de ziekte 
nog steeds. Jaarlijks lopen er in ons land een 
duizendtal mensen een tbc-besmetting op. 
De internationale gemeenschap bundelt 
vandaag de krachten om tuberculose de 
wereld uit te helpen. Een van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties bepaalt immers dat de ziekte 
tegen 2035 volledig van de aardbol moet 
verdwenen zijn.
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Leishmaniasis

Leishmaniasis is een parasitaire ziekte die 
wordt overgedragen door de kleine zandvlieg 
(Phlebotomus). De meest voorkomende vorm, cutane 
leishmaniasis, veroorzaakt chronische zweren 
en misvormingen.

Hoe raak je besmet met leishmaniasis?   
Door een beet van de zandvlieg (Phlebotomus) die 
de parasiet in zich draagt. En toch ontwikkelen niet 
alle gestoken personen de ziekte. Sommigen blijken 
enkel drager van de parasiet te zijn.

Wie kan leishmaniasis oplopen?  
Hoge temperaturen en een vochtig klimaat bevorderen 
de wildgroei van de parasiet die de boosdoener is van 
deze ziekte. In dergelijke regio’s tiert de parasiet welig 
in schaduwrijke gebieden, aan de rand van bossen en 
aan de oevers van rivieren. Je slaapt er dus best niet  
in het bos of buiten onder de sterren. Mensen met  
een verzwakt immuunsysteem (bv. door ondervoeding) 
lopen een groter risico om de ziekte te ontwikkelen.

Hoe wordt leishmaniasis behandeld?  
De behandeling is pijnlijk, maar gelukkig van 
korte duur (20 tot 30 dagen). De patiënten krijgen 
intramusculaire injecties met medicatie.

Kun je genezen van leishmaniasis?  
Absoluut! Behandelde patiënten hebben 85% kans 
op genezing. 

Wat gebeurt er als leishmaniasis niet wordt 
opgespoord of behandeld? 
Patiënten met leishmaniasis zijn vaak het slachtoffer 
van discriminatie. Ze kunnen ook helse pijn lijden als 
de zweren geïnfecteerd raken. In een aantal zeldzame 
gevallen lopen personen met leishmaniasis het risico 
op zware handicaps.

Wist je dat? 

Leishmaniasis verspreidt zich nog sneller door 
de opwarming van de aarde. Hoge temperaturen 
en een vochtig klimaat bevorderen de wildgroei 
van de parasiet die de boosdoener is van 
deze ziekte. Ook de wereldwijde ontbossing 
bevordert de verspreiding van de parasiet.

Als wij ziek zijn, gaan wij doorgaans langs bij 
een arts. Voor ziektes als lepra, tuberculose 
en leishmaniasis is dit een absolute vereiste. 
Wie ziek wordt in België, hoeft zich meestal 
niet ver te verplaatsen voor medische zorg. 
In sommige delen van de wereld ligt dat anders. 
Je vindt er minder artsen, de mensen wonen 
er in afgelegen gebieden en verplaatsingen 
zijn soms onmogelijk door de bergachtige 
omgeving, een aardverschuiving, de zoveelste 
overstroming, noem maar op. Daarom trekt 
Damiaanactie naar de lokale gemeenschappen 
– vaak in verst afgelegen gebieden ter wereld – 
om er actief patiënten op te sporen. Zo bouwen 
we elke dag opnieuw aan meer rechtvaardigheid 
in een wereld waarin ieder individu toegang 
heeft tot gezondheidszorg. 

Manuel Bravo is arts voor Damiaanactie in Nicaragua. Zijn bijnaam is ‘El Bravo’ of de 
‘moedige’, omdat hij dagelijks te paard de bergen intrekt op zoek naar zorgbehoevende 
mensen. Nicaragua is een bergachtig land met veel moeilijk te bereiken gebieden. 
De inwoners die medische hulp nodig hebben, kunnen er niet zomaar even bij een 
arts langsgaan. Daarom komt dokter Bravo met zijn paard Rosi tot bij hen. Zonder 
het opsporingswerk van deze onvermoeibare arts hadden heel wat mensen met 
tuberculose of leishmaniasis in Nicaragua nooit een behandeling gekregen.
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HET PAD VAN 
DE ZORGVERLENER
Genezen is niet altijd gemakkelijk. De weg naar genezing en sociale re-integratie van iemand met lepra, 
tuberculose of leishmaniasis verloopt doorgaans niet zonder slag of stoot. De struikelblokken zijn 
uiteenlopend en verschillen van land tot land. Ze bemoeilijken het hele traject van de patiënt: vanaf de eerste 
symptomen tot de genezingsfase. In dit proces speelt iedere zorgverlener dan ook een essentiële rol.

De 7 stappen om een patiënt te genezen

Bewustmaken 
over de  

symptomen

 Bij Damiaanactie 
gaan we zelf van 
deur tot deur in de 
dorpen op zoek naar 
de mensen met 
lepra. Toen ik klein 
was, heb ik zelf ook 
de ziekte gehad. 
Zie je die vlekjes op 
Adils arm? Dat zijn 
symptomen 
van lepra.

- Ibrahim, 

tewerkgesteld door 

Damiaanactie op 

de Comoren

Helpen zoeken 
naar de 

juiste zorg

 Mijn ouders 
wilden niet dat de 
mensen thuis of op 
school wisten dat ik 
besmet was. Ik had 
het gevoel dat ik iets 
verkeerds had 
gedaan. Mijn 
buurvrouw Tika was 
de enige met wie we 
erover konden 
praten. Zij zegt dat 
we net wel over 
lepra moeten 
vertellen in 
onze omgeving.

- Smiriti, leprapatiënt 

in Nepal

De toegang tot  
gezondheidszorg 
mogelijk maken

Yorlène lijdt aan 
leishmaniasis, maar 
de dichtste 
gezondheidspost ligt 
op twee uur 
stappen. Ik trek met 
mijn paard Rosi door 
de bergen om haar 
te kunnen  
onderzoeken.

- dr. Bravo, arts 

bij Damiaanactie 

in Nicaragua

Een juiste 
diagnose  

stellen

Tijdens de lock- 
down was ik  
het gevoel in mijn 
vingers kwijt. Mijn 
dokter had me 
telefonisch 
vitaminen en 
pijnstillers 
voorgeschreven. 
Daarna werd ik 
doorverwezen naar 
Damiaanactie. Zij 
vertelden me dat het 
om lepra ging. 
Dankzij de 
behandeling kan ik 
mijn hand – gelukkig 
– geleidelijk aan 
weer gebruiken. 

- Shakira, 

leprapatiënt in India

1 2 3 4
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5 6 7

Toezien op 
de genezing

Ik was zwanger 
van mijn derde kind 
toen Damiaanactie 
mij vertelde dat ik 
aan multiresistente 
tuberculose  
leed. De hele  
behandelingsperiode 
duurde lang, maar ik 
ben blij dat ik heb 
volgehouden. Zorg 
krijgen, dat is 
opnieuw zin krijgen 
in het leven!

- Oumou, patiënt 

met ultraresistente 

tuberculose in Guinee

Helpen met de 
re-integratie 
(via sociaal- 
economische 
en medische  

hulp)

Dankzij 
Damiaanactie kon 
ik een opleiding tot 
kleermaker volgen. 
Ze hebben mij mijn 
eerste naaimachine 
gegeven en ik kon 
mijn eigen atelier 
openen. Met mijn 
inkomsten kan ik 
de zorg voor mijn 
ouders – allebei 
leprapatiënt 
– voortaan op 
mij nemen.

- Wasiu, indirect 

slachtoffer van lepra 

in Nigeria

Een doeltreffende 
behandeling 
toedienen

Trésor (8 jaar) kreeg 
in juni 2020 de diagnose 
‘ziekte van Pott’.  
Deze vorm van 
werveltuberculose is een 
ernstige ziekte die tot 
verlamming kan leiden. 
Toen zijn eerste 
behandeling niet de 
verhoopte resultaten 
opleverde, ging zijn 
familie te rade bij de 
dorpsgenezer. We 
hebben hen uiteindelijk 
kunnen overtuigen om 
toch vol te houden en 
Trésor de behandeling 
te laten voortzetten. 
Vandaag kan de kleine 
jongen weer lopen. 

- Het RIAPED-team, een 

team verpleegkundigen 

onder leiding van 

Constant Bushiri, 

verpleegkundige 

bij Damiaanactie in 

de Democratische 

Republiek Congo
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IN VOLLE ACTIE
Op dit ogenblik zetten meer dan 1000 lokale medewerkers wereldwijd hun schouders onder de zorg voor 
mensen met lepra, tuberculose en leishmaniasis; ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen 
treffen. Het gaat om artsen, verpleegkundigen, logistiek medewerkers, chauffeurs, boekhouders, 
projectmanagers ... Deze helden geven elke dag opnieuw het beste van zichzelf.

Hun werk zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van de 15.000 vrijwilligers die ons project 
onderschrijven: bouwen aan meer rechtvaardigheid in een wereld waarin ieder individu toegang heeft tot 
gezondheidszorg. Sinds 1964 vormen zij de onmisbare schakel in onze organisatie om mede dankzij de 
steun van onze talrijke donateurs en trouwe partners de acties op het terrein mogelijk te maken.

Hun betrokkenheid motiveert ons om onvermoeibaar en vastberaden onze missie voort te zetten. 
Ook deze prominente figuren zijn een blijvende inspiratie:

Pater Damiaan

Damiaan, geboren als Jozef de Veuster, was een 
Belgische priester-missionaris. Op 24-jarige leeftijd 
trekt hij naar Hawaï om Gods woord te prediken.

Als hij er verneemt dat mensen met lepra uit de 
maatschappij worden verstoten en verbannen naar 
het eiland Molokaï om er te sterven, beslist hij om 
hen te gaan helpen. Zo komt hij in 1873 op Molokaï 
terecht. 

Ook vandaag nog is Pater Damiaan een bron van 
inspiratie voor heel wat mensen. In 2005 werd hij 
in Vlaanderen trouwens verkozen tot ‘Grootste 
Belg aller tijden’ en vier jaar later werd hij in Rome 
zalig verklaard.

Frans Hemerijckx

Frans Hemerijckx was een Vlaamse arts, 
gespecialiseerd in de behandeling van lepra.  
Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de 
moderne leprabestrijding en was gekant tegen het 
isoleren van de patiënten. Daarom richtte hij ‘klinieken 
onder de bomen’ op, waarbij het medisch personeel 
tot bij de patiënt zelf gaat en niet omgekeerd. 
Dit principe van mobiele klinieken wordt nog 
steeds door Damiaanactie en andere organisaties 
wereldwijd toegepast.
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Claire Vellut

Claire Vellut was een Antwerpse arts. Ze werd in 
1954 door dr. Frans Hemerijckx uitgenodigd om naar 
India te komen en mee het project ‘klinieken onder 
de bomen’ op te zetten.

In 1992 richtte Claire Vellut de Damien Foundation 
Trust India op. Dat is de Indiase afdeling van 
onze organisatie. Claire Vellut is overleden in 
2013 op 87-jarige leeftijd. Ze zou meer dan 
31.000 leprapatiënten hebben behandeld in 
Polambakkam, India.

Raoul Follereau

De Franse schrijver, journalist en advocaat Raoul 
Follereau is de oprichter van Wereldlepradag en 
van de stichting Raoul Follereau. Hij zette zich 
tijdens zijn leven in voor leprapatiënten overal ter 
wereld. Hij was hun woordvoerder en gaf duizenden 
voordrachten om geld in te zamelen. 

Meer weten over deze markante figuren die aan de 
basis liggen van onze organisatie? 
Surf naar  
damiaanactie.be/inspirerende-figuren

 Op het ogenblik dat miljoenen mensen wereldwijd getroffen zijn door ziektes, moeten we 
het voorbeeld van Pater Damiaan volgen en deze zieken verzorgen. 
- Barack Obama

 » Zouden jouw leerlingen ook het pad van Pater Damiaan volgen en naar Molokaï trekken?  
Waarom (wel of niet)?

 » Mochten de leerlingen iets kunnen doen voor zieken, wat zou dat dan zijn?
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OMDAT GENEZEN 
AANSTEKELIJK WERKT  
Laten wij samen onze krachten – hoe miniem ze ook zijn – bundelen om alle zieken overal ter wereld weer hoop 
te geven. Dat is het ‘vlindereffect’ waarbij elk gebaar telt! 

Alvast bedankt!  
We hopen dat je via dit lesmateriaal in klasverband thema’s kunt aankaarten die bepalend zijn voor onze 
werking en de waarden die wij onderschrijven.

Zijn jouw leerlingen bezig met vraagstukken zoals een inclusievere maatschappij en de toegang tot 
gezondheidszorg voor iedereen? Is dat belangrijk voor hen? Wat kunnen zij individueel of samen met hun klas, 
school of buurt ondernemen? 
Er zijn een pak leuke en zinvolle initiatieven om zich met de klas in te zetten voor mensen met lepra, 
tuberculose en leishmaniasis; ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

Enkele ideetjes:

Informeren en sensibiliseren
• Werk een hindernissenparcours uit en laat je 

leerlingen aan den lijve ondervinden hoe moeilijk 
het is om bijvoorbeeld tot bij een arts te geraken 
als je blind bent door lepra, of wanneer je door 
tuberculose zo verzwakt bent dat je niet meer 
rechtop kunt staan.

• Bedenk een spel dat je met de hele school kunt 
spelen en waarbij de leerlingen van andere klassen 
kennismaken met het pad van de zorgverlener en 
met de toegangsproblemen tot gezondheidszorg.

• Schrijf een liedje over lepra of tuberculose en 
organiseer een flashmob op de speelplaats 
(draag daarbij de sokken van Damiaanactie als 
extra blikvanger).

• Organiseer een quiz of debat over de aangekaarte 
thema’s. Je leerlingen kunnen voor de gelegenheid 
een vrijwilliger van Damiaanactie uitnodigen. 

• Schrijf een brief aan een van onze 
lokale medewerkers of aan een van de patiënten 
uit de docufilm in de pedagogische bundel.

Onze werking op 
het terrein steunen

Onze projecten ter ondersteuning van mensen met 
lepra, tuberculose en leishmaniasis zouden niet 
mogelijk zijn zonder giften.

Toffe ideetjes om met je klas hierop in te spelen.

• Organiseer een rommelmarkt en versier je 
kraampje met zelfgemaakte Damiaanvlinders.

• Organiseer een taartenverkoop ten 
voordele van Damiaanactie.

• Neem met je leerlingen deel aan 
de stiftjesverkoop voor Damiaanactie.  

 Het kleinste wordt groot als je het met 
liefde doet 
- Pater Damiaan
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Klaar voor de brainstorm?

Enkele tips en tricks om samen met je 
leerlingen een actie te bedenken:

 » De omgeving zal het resultaat van jullie 
denkproces beïnvloeden. Zoek dus een 
plekje waar je leerlingen hun verbeelding 
de vrije loop kunnen laten. Waarom niet 
buiten, ergens op het gras? Of languit 
liggend op de vloer van de klas?

 » Bekijk de thema’s vanuit verschillende 
invalshoeken. Begin vanuit het standpunt 
van de dromer (wat zouden we zo graag 
willen) en kom daarna weer met de voeten 
op de grond (bekijk je dromen vanuit een 
realistisch standpunt). Ga tot slot de 
kritische toer op (denk na over de pro’s en 
contra’s van de aangereikte ideeën).

 » Analyseer bijvoorbeeld een thema vanuit 
de 5 zintuigen: reuk, smaak, tastzin, 
gehoor en zicht. Sta stil bij alle zintuigen. 
Welke ideeën borrelen op?

Roep je leerlingen samen en ga aan het 
brainstormen. Heb je nog vragen? Ga naar 
damiaanactie.be/scholen

Wist je dat? 

De Damien Games zijn fun. Een sportieve 
wedstrijd in het teken van solidariteit met 
als doelgroep leerlingen tussen 15 en 18 jaar. 
Het principe? Elke school wordt uitgedaagd 
om (fysiek) het aantal kilometers te lopen om 
zo (virtueel) een van de landen te bereiken 
waar wij actief zijn. Dankzij de gesponsorde 
kilometers kunnen talloze patiënten met lepra, 
tuberculose of leishmaniasis een volledige 
behandeling krijgen. 

De Damien Games duren 4 weken en vinden 
plaats in het voorjaar. Het avontuur gaat 
gepaard met een reeks uitdagingen. Het spreekt 
voor zich dat de winnende scholen in  
de bloemetjes worden gezet!

Meer weten? Ga naar 
damiaanactie.be/damiengames
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