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25 010 juklappar till barn i Östeuropa
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Under november månad förra året uppmuntrades skolor, 
enskilda personer och företag att slå in julklappar till barn 
i Georgien, Moldavien, Rumänien och Ukraina. Samman-
lagt har 251 skolor, 538 enskilda personer och 13 företag 
deltagit i kampanjen. Detta innebär hela 802 engage-

-Mitt namn är Cristofer Ståhlgren och 
jag började arbeta på Human Bridge 
huvudkontor i Holsbybrunn nu efter 
nyår. Jag kommer tillhöra logistikav-
delningen och mitt arbete kommer 
främst bestå av försäljning, inköp och 
logistik. Det ska bli jättespännande att 
arbeta på Human Bridge och jag är 
tacksam över att få testa på bistånds-
arbetet. Det känns fi nt att arbeta med 
något som har betydelse på ett lite 
djupare plan och som inte bara hand-
lar om konsumtion.

-Vi har samarbetat med Human Brid-
ge i ungefär 2 år och är mycket nöjda 
över samarbetet. En viktig faktor när vi 
skulle välja att ingå samarbetet var att 
Human Bridge var både politiskt- och 
religiöst obundna. Innan samarbetet 
kasserade vi otroligt mycket funge-
rande utrustning som egentligen bara 
blivit ersatt av nyare teknik. Det känns 
bra att nu istället kunna vara med 
och bidra till både miljön och till att 
människor med sämre förutsättningar 
får tillgång till bra sjukvård.

Hans-Inge Rosengren 
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Region Örebro Län
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mang, vilket är glädjande 100 fl er engagemang jämfört 
med 2015 års si� ra. Tillsammans kunde vi samla in och 
leverera hela 25 010 julklappar under 2016. En del av de 
julklappar som levererades hamnade i Rumänien och hos 
barnen på bilden.

Läkarmissionen har tillsammans med Human Bridge utfört kampanjen Aktion Julklappen. Så här blev resultatet.

Lastning Mozambique
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TEXTIL MEDARBETARE HUMAN BRIDGE SJUKVÅRD

I slutet av december avgick en container 
med matchställ, fotbollar och fotbollsskor 
som samlats in av klubben Brommapoj-
karna. Materialet ska till Mozambique och 
en stad vid namn Vilanculos där det bland 
annat kommer användas i ett projekt där 
organisationen CMA Sports Developme-
nt låter fl ickor träna fotboll, samtidigt som 
undervisning om förebyggande hälsa, 
hygien och fl ickors rättigheter sker. Pro-
jektet har genererat bättre studieresultat 
och förbättrad hälsa för många av tjejer-
na som deltar i programmen.
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