
I de 5 este familier er julen en glædens 

tid med juleknas, adventsgaver og 

spændte børn, der ikke kan vente 

med at se, hvilke gaver der ligger til 

dem under træet. Men desværre er 

der også mange familier, hvor julen 

ser helt anderledes ud: leverpostejs-

madder til julemiddag, intet juletræ og 

ingen forventningens glæde.

Sanderhage Aps hjælper 

udsatte familier

Heldigvis er der private og virksomhe-

der, som vælger at hjælpe familierne 

ved at støtte Mødrehjælpens årlige ju-

leindsamling. Ved at støtte juleindsam-

lingen er man nemlig med til at sikre, at 

Mødrehjælpen kan hjælpe de familier, 

hvor behovet er størst. Der er helt 

faste kriterier for, hvornår man kan få 

Mødrehjælpens julehjælp. Ansøgerne 

skal f.eks. have hjemmeboende børn 

under 18 år, de skal have et lavt rå-

dighedsbeløb, og de skal have været 

ude for en særlig hændelse, der gør 

hverdagen og økonomien ekstra svær 

at overskue lige nu og her.

En julegave der varer hele året

Ud over den direkte julehjælp her og 

nu får alle ansøgere også efterføl-

gende mulighed for at få langsigtet 

hjælp i vores rådgivning, så de bliver 

rustet til bedre at håndtere den svære 

situation, der gjorde, at de måtte søge 

julehjælp. Sanderhage ApS er altså 

også med til at sikre Mødrehjælpens 

professionelle og uvildige rådgivning 
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til børnefamilier og gravide i sårbare 

situationer hele året - rådgivning der 

er med til at ændre svære livssituationer 

for rigtig mange mennesker. 

En stor tak fra Mødrehjælpen 

Alle børn fortjener en god jul, og derfor støtter Sanderhage Aps

Mødrehjælpens Juleindsamling 2017 med 25.000 kr. og giver 

dermed 5HUH�HQG��� børn en juleaften med julemiddag og en julegave at 

glæde sig til.

Sanderhage Aps 
GIVER FLERE END 41 BØRN 

EN JUL AT GLÆDE SIG TIL

”Det er helt vildt.  Jeg bliver rørt til tårer. Først 

bliver jeg ramt af en enorm glæde, bagefter en 

ekstrem lettelse – for nu kan jeg faktisk komme 

igennem resten af måneden.  Jeg kan give mine børn en 

ordentlig julegave. Man kan godt forklare sin familie, at 

de der julegaver i år, det duer bare ikke. Men det kan 

man ikke til sine børn.”

Anne-Chalotte Mayland om sin 
reaktion, da hun modtog 

julehjælp.

Mødrehjælpen er meget taknemme-

lig for, at Sanderhage ApS med sin 

støtte er med til at sikre, at 5 ere børn 

får en juleaften at glæde sig til og 

ønsker alle i Sanderhage ApS en 

glædelig jul og et godt nytår.


