
Ett stort tack till alla er som deltagit i årets Aktion 
Julklappen. Tillsammans har vi i år delat ut 25 949  
julklappar till barn i Rumänien, Georgien, Ukraina 
och Moldavien. 

Två av barnen som i år fått en julklapp genom  
Läkarmissionens Aktion Julklappen är Estrea och  
Stefan. De bor bägge på ett barnhem i Rumänien i  

väntan på att få komma till en familj. Estrea är åtta år 
och går i första klass. Hon har skrivit brev till tomten 
inför jul och blev jätteglad för sin julklapp från Sverige.

Stefan bor också på barnhemmet. Han är sju år och 
går i första klass. Efter att han öppnat sin julklapp gick 
han glatt runt och visade upp sina saker för alla.

Tack för d in ju lk lapp!

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att  
förändra framtiden för utsatta människor.  
Tack vare gåvor från privatpersoner i Sverige  
kan vi varje år förmedla omkring 100 miljoner  
kronor till hjälpinsatser i fyra världsdelar.

2015 års julklappar gick till barn i Ukraina, 
Rumänien, Moldavien och Georgien.  
Totalt har vi i år delat ut 25 949 paket!

Ukraina:
Rumänien:
Moldavien:
Georgien:

Totalt:

6 046 st
7 403 st
8 500 st
4 000 st

25 949 st



Titta gärna på filmen om Moise och hans familj:  
www.lakarmissionen.se/aktionjulklappen

Tack för att du är med och sprider julglädje till några av de mest utsatta, nämligen barnen. 
Med tillönskan om ett riktigt gott 2016!

Helen Karlström

P.s. Behöver ni fler diplom eller tackbrev finns det att skriva ut på vår hemsida: www.aktionjulklappen.se 
och har ni ingen skrivare, hör av er till mig så hjälper jag till.

Vill du ge mer stöd till de här barnen och deras föräldrar? Bli Skyddsängel hos oss på Läkarmissionen  
och ge 100 kr per månad via autogiro. Läs mer på lakarmissionen.se

B l i en Skyddsänge l!

– Det känns jättespännande att öppna paketet, säger 
10-årige Moise, som just har fått en julklapp och en  
personlig hälsning från ett svenskt barn.

Moise kommer från byn Bughea de Sus utanför  
Rumäniens huvudstad Bukarest. Här är de flesta 
mycket fattiga och Läkarmissionen har inlett ett  
arbete för att stötta familjerna. Ett första steg är att 
servera barnen god och näringsrik skollunch och  

att förstärka familjernas bostäder. Moises familj är 
glada över att deras hus har fått ett nytt tak.

Moise berättar att han vill bli polis när han blir stor 
och om han får önska vad han vill, skulle han välja 
ett par Adidasskor. Förra året hade inte familjen råd 
att ge Moise något paket, och han blev jätteglad över 
julklappen från Sverige.


