2011-11-03 15:03 CET

Årets julklapp – tom på innehåll, men full
av mening
SOS Barnbyar lanserar i år en rad alternativa julklappar att
lägga under granen. Bland annat ett paketet som är tomt men
pratar när man öppnar det, ett barns röst hörs berätta om hur
ett liv i missär vändes till en trygg framtid. Försäljningen av
paketet bidrar till att föräldralösa och utsatta barn får en ny
familj att växa upp i och är en av flera meningsfulla julklappar
som i år finns att köpa hos SOS Barnbyar.
Genom att ge bort ”Familjepaketet” bidrar man till att ge föräldralösa barn i
Moçambique möjlighet att växa upp i en kärleksfull familj i en barnby. Att

flytta till en barnby innebär inte bara att få en mamma att krama och syskon
att leka med, utan också att få livsnödvändigheter som mat, medicin och
skolgång.
Familjepaketet kostar 600 kronor och består av en vit presentask ombunden
av en sidenrosett. När man lyfter på locket hör man Izabel från Moçambique
berätta om hur hon som föräldralös hamnade hos sin farbror som inte tog väl
hand om henne, hur hon blev sjuk och hur hon till slut fick en ny familj i en
barnby.
Övriga julklappar som finns att köpa
•
•
•
•
•

Skolpaket med skolmaterial till barn i Moçambique under ett år,
369 kr
Klädpaket till barnfamiljer i Centralafrikanska republiken, 252 kr
Medicinpaket till familjer i Moçambique, 157 kr
Matpaket till familjer i Ukraina, 103 kr
Lekpaket som ger barn i Kambodja chans att bearbeta svåra
minnen, 56 kr

Mer information om varje julklapp och barn som berättar hur de blivit hjälpta
finns i webbshopen

SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation som i över 60 år
har gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en ny familj. Idag driver
organisationen mer än 500 barnbyar i 133 länder och arbetar även med att stärka
utsatta familjer så att barn inte ska bli föräldralösa eller överges.
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