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Vi har taget en lille snak med
m
grundlæ
æggeren aff Balls for Kids,
K
Lise Carstensen, hvor vi bla
andt andet
mer ind på social ansv
varlighed, hvad
h
bolde betyder forr hende, sa
amt hvad m
man støtter,, når man køber
k
komm
en bo
old fra Balls
s for Kids.
Hvis du også synes Balls fo
or Kids er et
e alt for se
ejt initiativ, så læs med her…
rdan fik du
u idèen til at starte Balls for K
Kids?
Hvor
Efter 10 fantastiske år med
d Gaver Ud
den Grænse
er, hvor jeg
g beskæftigede mig m
med at tyde drømme, levere
gaverr og kreativ
ve løsninge
er til virksom
mheder, va
ar det tid till at blive be
egejstret på
å ny. Jeg so
olgte firmaet,
og de
et gav mig mulighed for
f at forfølge nogle drrømme og videreudvik
kle mig båd
de fagligt og
perso
onligt. Blan
ndt mange kurser, pro
ojekter og rrejser fik ett længere ophold
o
i Afrrika en mæ
ærkbar
betyd
dning. Jeg v
vidste, at je
eg ville arbejde med fforretning og
o social an
nsvarlighed , og da jeg
g opdagede Alive
And Kicking,
K
ble
ev jeg ramtt lige i hjerttet, og det hele gik op
p i en højere enhed. Fo
orretningsidéen er enkelt,
og med afsæt i CSR (Socia
al ansvarlighed) går de
et ud på att sælge læd
derbolde i D
Danmark, håndsyede
h
p
på
e systuer i Afrika.
lokale
Det er
e min drøm
m, at fremstille unikke
e bolde via kreative pa
artnerskabe
er fx. en de
esigner, billedkunstnerr eller
et bra
and, som k
kan tilføre værdi
v
til bolden. På de
en måde ka
an vi bruge “bolden” tiil at formidle nye histo
orier.
Når je
eg tænker på, hvad en bold reprræsenterer : Fællesska
ab, spil & le
eg, sport & sundhed og
o kreativite
et &
frihed
d, synes jeg
g, det er ve
erdens bedste mercha
andise og gaveidé. Så tænker jeg
g; “hvem vil
v ikke gern
ne
have en bold og
g gennem spil
s
og leg være
v
med ttil at skabe positiv fora
andring på samme tid
d?”
Hvad
d støtter m
man, når man
m
køber
r en bold frra Balls fo
or Kids?
Jeg trror på, at d
den bedste måde at sk
kabe udviklling på, er at samarbe
ejde. Genne
em handel og
partn
nerskaber e
er vi med til at realiserre drømme for familie
er i Afrika ved at skabe
e arbejdsplader for vo
oksne.
For hver solgt bold i Danm
mark donere
es samtidig en bold til et ungdom
msprojekt i Afrika. Balls For Kids
nstream, so
om er et fod
dbold-proje
ekt, som gø
ør en kæmp
pe forskel for
f udsatte børn
donerer bolde tiil bl.a. Main
nge i Nairob
bi’ slum. Et værdifuld
dt fællesska
ab, der skab
ber livsglæde og kan holde de unge fra
og un
kriminalitet, og samtidig er et fristed,, hvor alle u
uanset bag
ggrund kan mødes om
m fodbold. Mange
M
af
ene bor på gaden og får
f gennem
m dette fælle
esskab mulighed for støtte
s
og rå
ådgivning. Alle
A
børne
donattionsbolde bærer et budskab, so
om bruges ttil at oplyse
e om sundh
hed og fore byggelse om HIV og Aids.
A
Hvem
m laver bo
oldene?
Balls For Kids arrbejder tætt sammen med
m
non-prrofit organiisationen Alive And Kiicking og sttøtter derm
med
organ
nisationens
s prisbelønn
nede sociale
e arbejde.
Alive And Kickin
ng har eksis
steret i 10 år
å og er de
en eneste officielle bold-fabrik i A
Afrika. De driver
d
3 systuer

og be
eskæftiger ca. 120 me
ennesker i Kenya,
K
Gha
ana og Zam
mbia. Ofte har
h de muli ghed for att ansætte
menn
nesker med
d specielle behov,
b
og dermed
d
ink
kludere med
darbejdere,, som ellerss ville have
e svært ved
d at
finde arbejde. L
Læderboldene sælges på det afrik
kanske marked, og err velegnet ttil det rustik
kke underla
ag og
til alle
e former fo
or FAIR PLA
AY
De ha
ar stort fok
kus på medarbejdernes trivsel, og
a
g alle modttager en fair betaling for deres arbejde.
Det er
e nogle su
s
Hv
vem designer dem?
uper fine bolde du sælger.
Vi els
sker den kla
assiske ”old
d school” fo
odbold, som
m vi altid vil have i sorrtiment – d
det er også den bold
børne
ene i Afrika
a er vilde med,
m
og derffor altid bru
uges som donationsbo
d
old – fordi d
den ligner en
e Match-b
bold.
Vi har allerede d
designet en
n zebrastrib
bet bold, en
n polkaprikk
ket i samarrbejde med
d FairStyles, og vi har hele
dygtige idée
er på tegne
ebrættet. B
Bæredygtig udvikling er
e for mig e
et stort beg
greb, men vi
v kan
tiden nye bæred
uden at tøve sæ
ætte hak ved, at vi ikke forbrugerr uoprettelige ressourcer og vi err stolte af, at vi genne
em
spil og
o leg er me
ed til at bid
drage til en mere glad hverdag. Vores
V
bolde
e er top kva
alitet, de er håndsyed
de og
frems
stillet efter gamle hån
ndværkstrad
ditioner af ægte naturrmaterialer, men for a
at Balls For Kids kan finde
sin pllads blandt Adidas og andre kæm
mpe brandss, er det afg
gørende, att vores bold
d er unik, og
o at vi harr en
ny historie at fo
ortælle – og
g det har vi, og den err særlig, ærrlig og ægte. Balls Forr Kids har ambitioner
a
om
de, smukke, sjove og d
derfor forsø
øger vi hele
e tiden at ffinde partne
erskaber med
at designe de viildeste bold
e og virksomheder, so
om vil være
e med til att føre vores
s vision om at være ett innovativtt
kreattive ildsjæle
brand
d, hvor forrretning og social
s
ansvarlighed gå
år hånd i hå
ånd, ud i liv
vet.
Har du
d nogle h
historier som du kan
n fortælle om, hvor de donere
ede bolde har skabtt glæde?
Jeg synes, at de
et er fantas
stisk at arbe
ejde med e
et produkt som
s
på alle
e måder er positivt og på samme
e tid
æredygtig udvikling. S
Som noget helt unikt sælger vi k
koskinds-bo
olde, dvs.
matcher min passion for bæ
kke naurlige
e koskind, som håndsyes i Zamb
bia og er fre
emstillet aff lokalt kvæ
æg, og naturligvis går vores
smuk
donattionsbold tiil Plan Danm
marks skole
eprojekter i Zambia. Det
D er dejligt, at høre
e, hvordan bare
b
en bolld kan
skabe
e glæde og værdi for flere
f
børn.
”Vi err utrolig gla
ade for sam
marbejdet med
m
Balls Fo
For Kids og taknemmelige for at m
modtage de
e fine fodbo
olde.
De viil gøre en stor forskel i børnene hverdag.
h
En
n bold give
er leg og glæ
æde til rigti
tig mange børn
b
på én gang
og lig
ge nu har d
de kun få og
g hjemmela
avede bolde
e af papir og
o plastic”, fortæller M
Marianne Sø
øndergaard
d fra
Plan Danmark,
D
s
som har be
esøgt flere af
a de skolerr i Zambia,, som vil modtage fodb
dboldene.
Jeg har
h selv været i Afrika og oplevett den store passion for fodbold. Jeg
J
arbejde
ede frivilligtt for et dan
nsk
rejses
selskab og hver gang mulighede
en bød sig, fandt de hu
urtigt en bo
old og alle, herunder gæsterne,
g
kokke
en, tjenere, eller hvem
m som ønsk
kede, var in
nviteret og spillet var i gang.
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