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„VRIJWILLIGERS IN DE 
GEZONDHEIDSZORG“
(Vrijwilligers in de gezondheidszorg)

‘’Het heeft mij heel erg geraakt om te zien dat mensen jaren-
lang blind hebben geleefd terwijl ze genezen zouden konden 
worden door middel van een simpele operatie.’’  
 Op. Dr. Rukiye Uslup

 “Getuige zijn van patiënten die nergens anders een kans zou-
den kunnen krijgen om geopereerd te worden, de dankbaar-
heid die zij en hun familieleden uiten is niet in woorden te 
omschrijven.“ 
 Dr. Şaban Coşkun

“Stel je eens voor, 20% van de baby‘s worden blind geboren, 
jongeren die geen werk kunnen vinden of het moeilijk hebben 
omdat ze blind door het leven gaan. Ouderen die jarenlang hulp 
nodig hebben omdat ze niet meer mobiel kunnen zijn of niet 
zelfstandig kunnen eten omdat ze niet kunnen zien. Mensen 
in deze situatie vrijwillig helpen en er gebeden en lachende/
glinsterende ogen voor terug krijgen, dat gevoel is niet te om-
schrijven. Daar doen we het voor.“ 
 Verpleegster Ayşe Yazar

“Hoe is het je gelukt om een hoopvol leven te leiden ondanks 
de aanwezigheid van staar? Toen je ogen open gingen, zag ik 
dat hoopvolle leven met jou. Vertel me, is het je geduld en 
hoop die er voor zorgen dat je vooralsnog blijheid uitstraalt? 
Zijn degenen die onbewust zijn van jouw wereld degenen met 
staar? O Allah! Ik prijs U, voor het openen van de ogen van 
deze gelovige, die de zegenregen niet kan zien, in het rijk der 
zegeningen.“ 
 Verpleegster Ayla Özdemir
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Wees het zicht in Afrika & Azië! 
Het continent Afrika telt één miljard mensen, waar-
van 12 miljoen blind zijn. De helft daarvan zijn staar 
patiënten. Dit betekend zes miljoen mensen die niet 
kunnen zien. Om de vijf seconden raakt er één per-
soon blind. Wist jij dat er in Afrika per 40.000 patiën-
ten één dokter beschikbaar is? Van de 2000 mensen 
heeft er maar één de kans op een behandeling. 

Met de hulp van onze donateurs hebben wij tot nu 
toe 10.000 mensen kunnen onderzoeken waarvan 
er meer dan 4000 zijn behandeld. Ons doel is om de 
staar behandelingen te verhogen naar 10.000 behan-
delingen. Met uw hulp kunnen wij meerdere mensen 
helpen. 

Staar is een oogziekte die o.a. kan voortkomen uit 
woestijnzand, zonnestralen, hygiëne problemen of 
ondervoeding. Wanneer staar niet op tijd behandeld 
wordt kan het omslaan tot blindheid. Ongeacht het 
feit dat een behandeling slechts 15 minuten duurt, 
verliezen duizenden mensen hun zicht door on-
voldoende technische en materiële mogelijkheden. 
Dat zij weer kunnen zien ligt in uw handen.

Dankzij een kleine behandeling kunt u ervoor zorgen 
dat een staarpatiënt weer het licht in zicht heeft.

Wees het licht voor een 
verduisterde wereld.

Doneer 65€ en wees het zonlicht 
voor duizenden mensen in Afrika die 
blind zijn door staar. 

*sadece Almanya için geçerlidir.65
€

VreugdeVooronderzoek

Operaties

Door €65 te doneren, kunt u ogen verlichten die naar licht 
verlangen. We hebben ervoor gezorgd dat meer dan 14 
duizend staarpatiënten in verschillende delen van de we-
reld weer kunnen genieten van licht en zicht.

Medische
benodigdheden


