
Syn for Sagen i Afrika 
CVR nr. 34 50 62 48                   

Formand: Tonny Dupont, Optiker,  

Passagens optik i Roskilde tlf. 4116 6601 

Tonny har været med på brilleprojekter i Senegal og 

Gambia siden 2000.  

Kasserer: Lene Lindedam, Sygeplejerske tlf. 6092 9188  
 

Lene har arbejdet som brille-projektleder i Senegal og 

Gambia siden 1997 og deltaget et utal af gange.  

Sekretær: Hanne Malherbe, Project manager –  

Tlf.  2337 1039   

Hanne har været med siden  2012 

Jette Honoré, Optiker,  
Nyt Syn Præstø,  tlf. 2674 1039 

Jette har været med på Nyt Syn’s brilleprojekter i      

Senegal og Gambia siden 2009.  

”Syn for Sagen i Afrika” har samarbejde med flere virksomheder, bl.a. indsamles 

der brugte briller blandt de 8.000 danske medarbejdere hos Novo Nordisk.  

Foreningen har modtaget støtte fra Skibsreder Lauritsen Fonden, Honorar  

Fonden, Kipling Rejser,  NytSyn, Optik Team samt fra brillegrossisterne Vesterby, 

Essilor, Rodenstock, Brock og Michelsen, Licons Skibby. 

Gør som Bendte  – 

Giv dine gamle briller til Afrika  

eller andre steder i verden 

 

Foreningens formål er lokalt at hjælpe 
 fattige mennesker med syns problemer. 

 
Hjælpen bygger på et genbrugsprincip, hvor brugte briller 

i Danmark indsamles, opmåles og udleveres efter en 

synstest udført af autoriserede optikere.  

Syn For Sagen i Afrika  
er en forening stiftet af initiativtagerne bag projektet. 



Hvad kan du gøre? 

 

Du kan aflevere dine gamle briller hos 
 
 Passagens Optik, Skomagergade 15, 4000 Roskilde   
 Nyt Syn, Adelgade 38, 4720 Præstø   
 Lene Lindedam, Rendebækvej 1, 4050 Skibby 
 
Blive medlem af foreningen, kontingentet er kun 100 kr. pr. år.  
Donere et beløb direkte på Foreningens bank konto 1344 – 0724 776 906 

         Mobilpay  6092 9188 
 

Du melder dig ind ved at sende en mail med navn og adresse til:  

 

synforsageniafrika@gmail.com  

Alle brugte briller der indsamles bliver sorteret, opmålt og mærket med præcis 
styrke, klar til at blive udleveret på en af vores brilleprojekt rejser.  
 

Foreningen har siden vores stiftelse i 2012 udleveret  ca. 10.000 par briller på 

projekter i Senegal, Zambia , Nepal, Peru og Chana 

Syn for Sagen i Afrika arbejder med befolkningerne i landdistrikterne, der i    

mange fattige lande lider af nedsat syn på grund af gentagne infektioner,        

diabetes, aldersforkalkning, grå stær og dårlig hygiejne, og de har ingen         

muligheder for at få hjælp. 

At få et par korrekt tilpassede  
briller forbedrer et menneskes  
livskvalitet betydeligt . 

Hvis du kan se, kan du lære at læse og skrive. 

Hvis du kan læse og skrive, kan du uddanne dig. 

Er du uddannet, kan du leve et mere værdigt liv. 

Det er her vi kan hjælpe ….   

Noget der er svært at forestille sig i 

Danmark, hvor man blot kan gå til   

sin optiker. Det kan man ikke i            

landdistrikterne – der findes slet ikke 

optikere, og hvis der endelig er, har 

befolkningen ingen penge at købe 

briller for.  

Giv dine gamle briller til Afrika eller andre steder i verden 

mailto:synforsageniafrika@gmail.com

