
Stort tack för din insats i årets Aktion Julklappen. Tillsammans har vi delat ut 
24 030 julklappar till barn i Rumänien, Georgien, Ukraina och Moldavien. 
Låt oss fortsätta sprida värme och kärlek till dem som inte har så mycket.

Tack för julklappen!



Aktion Julklappen besökte Georgien och barncentret Momavlis Gza som betyder ”Vägen 
till framtiden”. Barnen som kommer hit är väldigt fattiga. En flicka berättade att hon bor 
med sina föräldrar och tre syskon i ett garage. Garaget har två rum, men det ena 
rummet har hål i taket och behöver lagas. Barnen kommer till centret direkt efter 
skolan. De får hjälp med sina läxor, ett rejält mål mat och så får de delta i många roliga 
aktiviteter, bland annat dans- och teatergrupper. Även barnens föräldrar får stöd från 
centret, det kan vara hjälp med värme, elektricitet, mat, kläder och hygienartiklar till
hela familjen, men också kurser i hur man är en bra förälder.

Idag fick barnen prova  
på att dekorera flaskor. 
Fröken Leila hjälper 
barnen. Det gäller att 
vara försiktig med den 
varma limpistolen, och ett 
bra tips är att välja ljusa 
färger så att man kan se 
vad som är i flaskan.

Aleksandre är 7 år och går i andra klass. 
Hans bästa kompis på centret heter 
Dimitri. Alexandre kommer hit varje dag 
efter skolan. Han gillar att rita och pyssla. 
Det bästa med julen tycker han är att 
skriva brev till tomten och äta goda kakor!

Natela är 9 år och går i fjärde klass. 
Hon gillar att vara på Momavlis Gza och 
har många kompisar här. Bästisen heter 
Nana. Bäst gillar hon dansklassen och 
drömmer om att bli skådespelare. 
Natela blev jätteglad för sin julklapp, 
men väljer att ta hem den för att visa det 
fina paketet för mamma och pappa.

Vill du göra lite mer?
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att 
förändra framtiden för utsatta människor. Vårt  
arbete är alltid långsiktigt där social omsorg,  
utbildning och självförsörjning är centrala delar  

för att hjälpa människor från beroende till  
oberoende. Många av våra projekt har barnen  
i fokus. Månadsgivare som stödjer de mest 
utsatta barnen kallar vi Skyddsänglar.  
Läs mer om det och andra sätt att hjälpa  
på www.lakarmissionen.se
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