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øtter Afrika
a ved salg af
a håndsyed
de læderbo
olde fra Gha
ana, Kenya
a og Zambia
a
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Lise Ca
arstensen fra Næstved har fået en god id
dé: Hvis du kø
øber en rigtig læderfodbold, så giver du samtidig en
tilsvare
ende til børn i Afrika. Og bo
oldene fås i viidt forskellige udgaver. Foto: Casper Dalsgaard Sande
er © DR

Af Kim Palm
Mang
ge modne m
mænd og ældre
æ
piger drømmer ssig tilbage til
t de tider, hvor bolde
en var rund
d og lavet af
ægte læder. Og drømmen lever stadig hos Lise Carstensen
n, der er initiativtagerr til Balls for Kids.
e et dansk initiativ, de
er ønsker at
a medvirke
e til at forbe
edre livskvaliteten forr familier i Afrika
A
ved at
a
Det er
sælge
e fodbolde i Danmark,, som er hå
åndsyet på lokale afrik
kanske systtuer i Ghan
na, Kenya af
a Zambia.
For hver solgt bold i Danm
mark donere
es en bold ttil et ungdo
omsprojekt i Afrika. Fo
ormålet er at
a skabe jo
ob til
ne, så de kan forsørge
e deres fam
milier, samtt donere bo
olde til skole
er og ungdo
omsprojektter.
voksn
Læde
erkugle m
med hår på
“Dern
nede er de så fattige, at de ikke engang ha r en blyantt, så tænk på
p hvad en
n fodbold ka
an gøre”
Lise Carstensen,
C
, Balls for Kids
K
- Derrnede er de
e så fattige,, at de ikke
e engang ha
ar en blyant, så tænk på hvad en
n fodbold kan
k
gøre. Det
skabe
er frirum og
g fællesska
ab og et pus
sterum for dem i en barsk
b
hverd
dag, siger LLise Carsten
nsen.
Balls for Kids im
mporterer en lang række læderbo
olde, lige fra den klass
siske sort-h
hvide læderrkugle til en
n
særlig
g Cow Bold
d med hår på
p lavet af lokalt ko-sk
kind fra Zambia.
- Jeg er godt kla
ar over, at jeg er i kon
nkurrence m
med Selectt og andre store
s
produ
ucenter af fodbolde,
f
og
derfo
or skal mine
e bolde se anderledes
a
ud. Da jeg
g besøgte Alive
A
and Kicking, der producererr fodboldene,
faldt jeg blandt andet for bolden
b
med
d hår på, sig
ger Lise Ca
arstensen.

“Derneede er de såå fattige,
at dee ikke enganng har en bllyant,
så tæ
ænk på hvadd en fodboldd kan gøre”
Lise Caarstensen, Bal
alls for Kids

Testet og godkendt af veteraner
“Jeg brænder for fodbold og spiller stadig, så det var oplagt at tænke kombinationen nødhjælp og
fodbold”
Lise Carstensen, Balls for Kids
En rejse til Afrika gjorde så stort indtryk på Lise Carstensen, at hun begyndte at lede efter et projekt,
hvor hun gennem handel kan være med til at gøre en forskel for mennesker i Afrika og på samme tid dele
sin egen årelange passion for fodbold.
- Jeg brænder for fodbold og spiller stadig, så det var oplagt at tænke kombinationen nødhjælp og
fodbold, siger Lise Carstensen.
Balls for Kids har leveret bolde til klubber landet over, og de håndsyede afrikanske læderkugler er blandt
andet blevet testet af veteranerne i Herlufsholm på Sydsjælland.
- Det var en dejlig oplevelse igen at få en rigtig læderbold mellem benene. Man bliver som barn igen og
nå ja, så vandt vi også lige 2-0 over Lynge-Broby, siger en af veteranerne, Henning Jørgensen.

“Jeg brænder for fodbold og
spiller stadig, så det var oplagt
at tænke kombinationen nødhjælp og fodbold”
Lise Carstensen, Balls for Kids

