
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 

Say Say Phaw, TLMI coordinator: "the hospital staff enjoyed working with the Dutch 
team a lot. Everybody felt really happy and accepted they did not feel looked down 

on but were treated as equals". 
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Doel 
In Myanmar werkt de partner van World Servants, The Leprosy Mission, aan het uitbannen van lepra. Dit 
wordt gedaan vanuit 17 DRC's (= Disabled Resource Centers) die mensen met lepra opsporen en indien 
nodig doorsturen voor behandeling naar het lepraziekenhuis in Mawlamyine. De samenwerking met 
World Servants in de periode 2016 - 2020 is erop gericht deze faciliteiten te verbeteren en uit te breiden. 
Resultaat is dat The Leprosy Mission meer kinderen en volwassenen met een beperking als gevolg van 
lepra maar ook lichamelijk gehandicapten, blinden en doven beter kan helpen met gezondheidszorg, 
onderwijs en inkomen.    

Projectactiviteiten 
Mawlamyine Christian Leprosy Hospital (MCLH) geopend in 1888, is een van de twee gespecialiseerde 
ziekenhuizen in Mynamar. Het heeft circa 50 stafleden die grotendeels op het terrein van het ziekenhuis 
wonen. Gratis huisvesting is een aanvulling op hun beperkte salaris. Echter veel van deze houten huizen 
dateren van begin 1900 en verkeren in slechte staat. Ze zijn moeilijk te renoveren waardoor nieuwbouw 
de enige optie is. Om dit te realiseren is er een plan gemaakt voor een gebouw met vier verdiepingen 
waarin 16 appartementen zijn ondergebracht.  

 Bouw 1ste fase - begane grond en eerste verdieping, beide met een afmeting van 22 x 9 mtr. 
Hierin zijn vier appartementen ondergebracht. Elk appartement heeft een keuken, woonkamer en 
twee slaapkamers. 

 Activiteiten, ontmoetingen, kinderprogramma, discussies en huisbezoeken zorgen voor intensieve 
interactie tussen de bewoners van de ernaast gelegen leprakolonie en de Nederlandse jongeren. 

Uitvoering en voortgang 
Twee World Servants groepen hielpen in de zomer van 2018 bij de ruwbouw van de begane grond en de 
eerste verdieping van deze woningen. Voor dat de eerste groep aan kwam had de aannemer het betonnen 
skelet en de vloeren al klaar. De samenwerking met hem zijn werklieden verliep prima. Het gebouw krijgt 
naast de begane grond nog drie verdiepingen. Iedere verdieping heeft vier woningen. Die indeling van een 
verdieping, die allemaal identiek zijn, staat op de tekening hieronder.  

  
Ten behoeve van de opvolging en om de uitvoering van 2de fase te bespreken, is het project op 17 maart 
2019 opnieuw bezocht. Uit het verslag van dit bezoek: ”tijdens dit bezoek bleek dat de muren van de woningen 
op de begane grond en de 1ste verdieping voor een deel gepleisterd zijn, de vloeren moeten nog geëgaliseerd en van 
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een dekvloer voorzien worden. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om voor de komst van de volgende groep 
de vloer en het dak van de derde verdieping te storten omdat die bescherming biedt tegen de zon en de regen. 
Hij zal ook de muren aan de buitenkant van de 2de en 3de verdieping opmetselen zodat er veilig gewerkt kan 
worden”. Hieronder staat de foto die tijdens dit bezoek is gemaakt.  
 

 
 
Op de website worldservants.nl/projectarchief2018 staan een aantal updates met meer foto’s en een 
filmpje over dit project in Myanmar  
 
Partner TLMI rapporteerde over de verschillende activiteiten tijdens beide projecten als volgt: “The teams 
interact mostly with members of hospital staff's families and youth from the church who are also somehow related 
to the staff families. There is a leprosy community nearby that some of the World Servants team members visited 
during their house visit programme. The joint sport activities and the discussions were quite an experience and 
exposure for the hospital community and they are really thankful for that. The arrangement for the home visit to 
the hospital staff houses to learn the daily life is quite ok as the houses are within the hospital compound and also 
near the vicinity. Tourist outing is ok with both groups. Also learning Myanmar dance and cooking lessons and the 
activities for the team to have interaction (meetings) with the medical staff, the leprosy patients in the hospital as 
well as meeting with youth from the church took place. 
It was easy for the hospital to arrange children program as the hospital has a day care and a disability resource 
department for children. But for public school visit there are some regulations and usually needed approval from 
the authority in advance for at least one month ahead. So instead of visiting a public school a visit to a private 
school was arranged for the first group”. 
  

Resultaten 
Tot nu toe verloopt de bouw volgens planning. De aannemer is begonnen met de voorbereidingen voor de 
ruwbouw van de 2de en 3de verdieping waarbij hij geholpen zal worden door twee groepen jongeren uit 
Nederland. Op de eerste twee verdiepingen wordt dan aan de afbouw gewerkt. Na de ruwbouwfase zal 
ook de 2de en de 3de afgewerkt worden. Aan het eind van deze fase zal World Servants in mei 2020 een 
eindrapportage aan de donors van dit project verstrekken.  

Financiële verantwoording 
De projecten in 2018 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2018 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 86 
t/m 95. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2018 

https://www.worldservants.nl/zambia/ZA218
https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

 
 
Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 

 
 
 
 
 
 


