Leesbrillen
Hier de tweede blog over onze activiteiten tijdens onze bezoeken aan de dorpjes.
Wat als je een Bijbel in je moedertaal hebt, en het heel graag wil lezen, maar je het
niet kan lezen omdat je ogen niet (meer) goed zijn?
Hier waren wij op voorbereid, want de mensen in de dorpjes komen zelden in de
stad omdat het dichtstbijzijnde stadje minstens 8 uur lopen is. En dat geldt
helemaal voor de ouderen, die leesbrillen nodig hebben. En de stad is de enige
plaats waar je leesbrillen kan kopen.
Wij hadden in de stad een voorraad leesbrillen ingekocht om ze zo door te kunnen
verkopen in de dorpjes.
Daarnaast hadden we een eenvoudige oogtest uitgeprint om te testen welke sterkte
ze nodig hadden.
Gretig werd hier gebruik van gemaakt, en de leesbrillen vlogen als zoete broodjes
over de toonbank.

Links: kijken of ze nu echt beter kan zien; rechts: keuze uit brillen, er is veel
belangstelling voor!

Een vrouw probeert haar gloednieuwe bril uit door uit de nieuwe Schriftgedeelten
voor te lezen aan kinderen.
Helaas konden we niet iedereen helpen, want sommige oogaandoeningen zijn niet
te verhelpen met een leesbril. En een oogarts is alleen in grote steden te vinden,
terwijl de ziekenhuisrekening vaak te duur is om te betalen.
Een jonge man kwam naar ons toe om zijn ogen te testen, hij had heel slechte ogen
(bijna blind), maar we konden hem helaas niet helpen omdat zijn ogen niet slecht
waren door ouderdom.
Ook kwamen veel mensen die duidelijk staar hadden, maar zij zijn alleen met een
operatie te helpen, die voor hen onmogelijk is om te laten doen….
Maar gelukkig konden we veel mensen blij maken! Zo mooi om hun glimlach te zien
als ze ineens wel alle letters duidelijk zagen!

Tsja, en de stickertjes met sterkte blijven gewoon lekker op de glazen zitten. Dan
weet je altijd welke sterkte je hebt, maar bovenal: hele mooie versiering.
Sommigen lieten zelfs de kaartjes aan de bril zitten/hangen!

