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RESUMÉ

INDHOLD

Søstrene Bine og Mie Lind arbejder sammen med 
Terre Des Hommes for at forbedre familiers levevilkår 
i Arusha, Tanzania, hvor søskende ofte skilles fra 
hinanden på grund af trange økonomiske kår.

En del af salget af LIND DNA designet CURVE 
CANDLE HOLDER doneres ubeskåret til søskende i 
Tanzania. Dette skal gøre det muligt for familierne at 
blive sammen og for søskende at vokse op sammen 
og samtidig sikre dem adgang til mad, sundhed og 
uddannelse. 

CURVE CANDLE HOLDER er et sæt lysestager 
produceret i eg og recycled læder, som holdes 
sammen af skjulte magneter. Selvom de enkelte dele 
kan skilles ad, er de skabt til at stå sammen. Deres 
evne til at lyse sammen, glow together, reflekteres 
i søskendes behov for at vokse op sammen. Dette 
inspirerede Bine og Mie Lind til at starte dette projekt 
til støtte for søskende i Arusha, Tanzania.

Danmark, November 2015
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I Arusha i det nordlige Tanzania kæmper mange familier for at holde 
søskende sammen. Mange er så fattige, at børnene enten må tigge 
på gaden eller sendes på et børnehjem. Dette er ofte virkeligheden for 
familier med flere børn. Når disse børn skilles fra familien og sendes på 
børnehjem, mister de chancen for en sund opvækst i et sikkert, velkendt 
miljø tæt på deres søskende. 

Tanzania er et af de fattigste lande i verden, beliggende i Østafrika 
blandt en række andre fattige, lande, som er plaget af væbnede 
konflikter, politisk ustabilitet og fødevaremangel på grund af tørke. Den 
globale flygtningekrise i disse år hænger direkte sammen med den 
kritiske tilstand i mange af disse lande, men krisen er samtidig med til at 
flytte fokus fra de lokale befolkningers levevilkår i disse lande. 

Arusha ligger i det nordlige Tanzania og har en befolkning på 400.000.

ARUSHA, TANZANIA
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Børn adskilles fra deres familie hver dag i Tanzania på grund af familiens 
manglende ressourcer til at tage sig af dem. Selv når en familie har 
sendt et barn på børnehjem, er det stadig en kamp at sikre de andre 
børn adgang til mad, sundhed og uddannelse.

Derfor er der brug for hjælp for at sikre, at disse familier kan blive 
sammen og samtidig gå en lysere fremtid i møde.
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GLOW TOGETHER

Formålet med GLOW TOGETHER er 
at gøre det muligt for søskende at 
vokse op sammen og samtidig sikre, 
at hele familien har adgang til tøj, mad, 
sundhed og uddannelse. 

I 2013 grundlagde søstrene Bine og 
Mie Lind designvirksomheden LIND 
DNA. I 2015 designede de CURVE 
CANDLE HOLDER, som holdes 
sammen af skjulte magneter. Selvom 
de enkelte dele kan skilles ad, er de 
skabt til at stå sammen. Deres evne til 
at lyse sammen reflekteres i søskendes 

behov for at vokse op sammen. Dette 
inspirerede Bine og Mie Lind til at 
grundlægge dette samarbejde med 
Terre Des Hommes.

De to søstre kender det stærke bånd, 
som eksisterer mellem søskende. 
Derfor ønsker de at gøre, hvad de kan  
for at sikre, at søskende i Arusha går 
en lysere fremtid i møde.

40 DKK doneres for hvert sæt CURVE 
CANDLE HOLDER. Designet sælges i 
butikker og online i hele Europa.
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CURVE CANDLE HOLDER

CURVE CANDLE HOLDER er et 
personligt, håndlavet design til 
hjemmet, produceret i naturlige 
materialer. Selve formen består af 
eg beklædt med recycled læder. De 
skjulte magneter gør det muligt at 
placere lysestagerne på vidt forskellige 
måder alt efter personlig smag og stil. 
Alle LIND DNA designs håndlaves i 
Danmark.

Recycled læder, som indgår i stort 
set alle LIND DNA designs, består 
af 80 % genbrugslæder fra møbel- 
og modeindustrierne samt 20 % 
naturgummi. Dette giver et materiale, 
som er både slidstærkt, bæredygtigt 
og meget nemt at rengøre. 

CURVE CANDLE HOLDER findes i 12 
forskellige læderfarver og er oplagt 
som værtindegave, advents- eller 
julegave eller som en varm tanke til en 
bror eller søster.

Den specialdesignede gaveindpakning 
til CURVE CANDLE HOLDER er lavet 
af overskydende træflis fra lokale 
savværker. Indpakningen er derfor 
lavet af genbrugsmaterialer og fuldt ud 
genanvendelig. Den produceres ved et 
meget lavt energiforbrug og med den 
mindst mulige mængde fibre. 

En række LIND DNA leverandører har 
bidraget frivilligt til GLOW TOGETHER. 
Bine og Mie Lind ønsker at rette 
fokus på de muligheder, som interiør 
design branchen og andre beslægtede 
brancher har for at forbedre 
levevilkårene for familier i andre lande.
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LIND DNA

LIND DNA er en dansk designvirksomhed, som blev grundlagt af søstrene Bine og 
Mie Lind i 2013. Lind søstrene arbejder med naturlige og genanvendte materialer 
fo at skabe eksklusive livsstilsprodukter, som vækkes til live af erfarne, danske 
håndværkere.

I en alder af henholdsvis 21 og 22 år besluttede Lind søstrene at udvikle designs, 
som både respekterer og udvikler den danske designtradition. Lokal produktion 
og håndværk, brugen af naturlige og bæredygtige materialer samt familiebåndet er 
blandt den danske designvirksomheds grundlæggende værdier. 

I dag sælger LIND DNA deres designs i mere end 30 lande, hvor de modtager stor 
opmærksomhed for deres minimalistiske og funktionelle tilgang til bæredygtigt 
interiør design.

Søstrene Bine & Mie Lind
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BÆREDYGTIGT DESIGN
At forene naturlige materialer med inspiration fra naturen selv for at skabe funktionelle 

og æstetiske livsstilsprodukter er hjertet i LIND DNA designkonceptet. Recycled 
læder, eg og naturuld er hovedingredienser i interiør designkollektionerne.

MADE IN DENMARK
“Made in Denmark” konceptet efterleves til fulde af LIND DNA. Dansk håndværks rige 
traditioner sikrer en enestående kvalitet i alle LIND DNA designprodukter. Den lokale 
produktion sikrer samtidig høj fleksibilitet og en fortsat udvikling og fornyelse af de 

forskellige designkollektioner.

LIND FAMILIEN
De to søstre Bine og Mie Lind arbejder tæt sammen hver dag og er involveret i alle 

processer fra design og udvikling til markedsføring og distribution. Navnet LIND DNA 
kommer fra det stærke bånd mellem grundlæggerne, virksomheden og de personlige, 

unikke designs.
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Siden grundlæggelsen i 1960 har Terre Des Hommes (TDH) kæmpet for 
at hjælpe børn i nød. TDH forsvarer børns rettigheder, både under krig 
og ved naturkatastrofer, men også i deres hverdag, hvor der er behov. 
I overensstemmelse med FN’s børnekonvention kæmper TDH for at 
give alle børn mulighed for en ligeværdig opvækst med sundhed og 
skolegang uanset socio-økonomisk baggrund, race og religion

TDH er en non-profit organisation. Både formand og bestyrelse arbejder 
pro bono. Alle indsamlede midler fra projekter og sponsorater går 
ubeskåret til børnene.

TERRE DES HOMMES
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Vi ved, at vi ikke kan redde verden, men sammen kan vi 
gøre en verden til forskel.

Terres Des Hommes medlemslande har 847 udviklings- og humanitære 
projekter i 65 lande i samarbejde med 880 lokale og nationale NGO 
partnere. Arbejdet udføres af 5472 frivillige med støtte fra 3.793 
medlemmer og voluntører.

Det bærende grundlag for Terre Des Hommes’ humanitære arbejde er 
FN’s konvention om børns rettigheder fra 1959, ratificeret i 1989 under 
FN’s menneskerettighedskonvention.

Dorthe Kristensen, Formand

Terre Des Hommes Denmark
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KONTAKT

DOWNLOADS

LINDDNA

Bertel Kirkeby

T: +45 6016 9056

M: bk@linddna.com

Terre Des Hommes

Johnny Heinmann

T: +45 2015 8608

M: johnny@heinmann.dk

Download billeder fra Arusha her.

Download billeder af CURVE CANDLE HOLDER her.

Besøg Terre Des Hommes’ projekthjemmeside.

Besøg LINDDNA projekthjemmesiden.

MARSELIS BOULEVARD 9
8000 AARHUS · DENMARK

WWW.LINDDNA.COM
INFO@LINDDNA.COM

https://drive.google.com/folderview?id=0B6R1EJvu4rjXeXR1TWI3cjBHazQ&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_9fN5AXXwx2X3A2eEdBUzJxOVE&usp=sharing
http://www.linddna.com/glow-together/
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