Österåker-mäklare besöker utsatta barn i Uganda
Sedan tre år tillbaka har Mäklarringen och Läkarmissionen ett nära samarbete för att hjälpa
hemlösa barn i Mocambique. För varje såld bostad donerar Mäklarringen pengar till
Läkarmissionen och projektet för föräldralösa barn i Chimoio. Nu tas ett nytt steg i
Mäklarringens engagemang då Andreas Johansson, mäklare i Österåker/Vaxholm, besöker
Uganda i april för att rekognosera inför ytterligare ett projekt för kedjan att stödja.
Mäklarringens kontor i Sverige har tillsammans samlat in över en miljon kronor till Läkarmissionens
viktiga arbete med hemlösa barn i Mocambique. Nu ska tre ambassadörer från kedjan, bland annat
från kontoret i Österåker/Vaxholm åka till Uganda för att rekognosera inför ett nytt projekt. Syftet
med resan är att besöka Läkarmissionens arbete med gatubarn i Kampala, Ugandas huvudstad. Livet
som gatubarn är utsatt, farligt och helt ohållbart och Läkarmissionen hjälper gatubarnen bort från
gatan och ger dem en ny chans i livet till en bättre framtid.
Den 11e april reser Andreas Johansson från Mäklarringen Österåker/Vaxholm till Uganda för att se
hur de insamlade pengarna kan komma att användas. Med på resan följer också en representant från
Mäklarringen Vällingby/Hässelby och Mäklarringens huvudkontor samt representanter från
Läkarmissionen.
- Det ska bli otroligt roligt att med egna ögon få se vad våra insamlade pengar kan göra för barnen i
Uganda. Vår förhoppning är att vi kan hjälpa några av dem som behöver det som allra mest såsom i
Chimoio. Vi vill rikta ett stort tack till alla kunder som hjälpt oss i insamlingen, säger Andreas
Johansson, mäklare på Mäklarringen Österåker/Vaxholm.
Mäklarringens samarbete med Läkarmissionen startade 2013. Sedan dess har kedjan, tillsammans med
sina kunder, samlat ihop 1 088 196 kronor till Läkarmissionens arbete. Insamlingen fortsätter under
hela 2016.

För mer information, kontakta:
Anneli Silwer, Marknad/Support Mäklarringen, 070-270 12 00, anneli.silwer@maklarringen.se
Johan Lilja, Direktör Läkarmissionen, 08-620 02 20, johan.lilja@lakarmissionen.se

Mäklarringen bildades 1981 och är en av få rikstäckande och medlemsägda mäklarkedjor i landet. Idag har
kedjan närmare 65 butiker över hela Sverige samt butiker i Spanien, Cypern och Turkiet. I över 35 år har vi
hjälpt våra kunder med trygga bostadsaffärer. Alla våra mäklare är specialister på sin lokala marknad. Läs mer
på www.maklarringen.se/litebattre

