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En julklapp med glädje

Månadsbrev 
Human Bridge
November 2016 (nr 9/10)

Aktion Julklappen är ett projekt som drivs av bistånds-
organisationen Läkarmissionen. Kampanjen genomförs i 
samarbete med Human Bridge. Under 2015 samlades 25 
949 julklappar in från barn runt om i svenska skolor som 
valt att delta i projektet. Varje paket innebär att ett barn 
i bland annat Georgien (som på bilden), Ukraina eller 

Under många år har Human Bridge i 
sina sjukvårdssändningar skickat med 
startpaket till nyfödda. Dessa paket 
innehållande fi lt, kläder, tygblöjor, 
tvättlapp och tvål delas ut på förloss-
ningskliniker eller av organisationer till 
nyförlösta mammor och deras barn 
runt om i världen. Under 2015 skicka-
de Human Bridge drygt 13 000 baby-
paket med sändningar till mottagare 
i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.
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Moldavien får uppleva glädjen av att få en alldeles egen 
julklapp och en uppskattad hälsning från någon i Sverige. 
Hittills under 2016 är projektet uppe i över 14 000 julklap-
par och vi hoppas på att kunna slå förra årets fi na si� ra. 
Vi vill också passa på att skicka ett stort Tack till alla 
julklappshjältar där ute!

Human Bridge har under många år arbetat tillsammans med biståndsorganisationen Läkarmissionen i projektet 
Aktion Julklappen och år 2016 är inget undantag.
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Jag och min familj var tvungna att fl y 
ifrån Irak för 9 år sen och visste inte vart 
vi skulle ta vägen, men vi kom till Sverige 
och fi ck en familj i Human Bridge. Idag 
har jag arbetet på Human Bridge i 3 år.  
Jag har varit med från början på depån 
i Göteborg och mina arbetsuppgifter 
är att tömma  textilboxar. Vi är en och 
samma familj på Human Bridge och vi 
arbetar hela tiden för att vi ska bli bättre, 
det är roligt att få vara en del i att skapa 
förutsättningar för en bättre värld.

I höstas presenterades att Human Brid-
ge var en av vinnarna av årets miljöpris i 
Täby kommun. Priset delas ut till perso-
ner, företag eller föreningar som gjort en 
värdefull insats för miljön. Priset togs hem 
i och med den insamlingsverksamhet av 
textilier och prylar som Human Bridge 
bedriver i kommunen. Stora resurser har 
lagts på att sköta insamlingen på ett så 
klanderfritt sätt som möjligt vid tömning 
av behållarna, men också vad gäller städ-
ning och klottersanering på platsen. Pri-
set delas ut under fredagen vecka 45.


