
Projekt Dåseringe er et dansk 
velgørenhedsprojekt, der arbejder i 
Skandinavien og hjælper mine- og 
sygdomsramte i Asien.

Vi har siden 2012 ydet økonomisk hjælp til bl.a. etablering af 

mobile klinikker og arbejder bl.a. i Kina, Vietnam, Malaysia og 

Thailand.
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Projekt Dåseringe’s vision er, at vi foruden at støtte arbejdet 
med at udvikle og lave benproteser, kan være i stand til fra 
Danmark at donere en eller flere mobile klinikker, der skal 
arbejde ude i de enkelte regioner i Thailand eller de nabolande, 
som tilslutter sig projektet.

HISTORIE & DATAPROOF 
(2018) VISION
Kirsten Egelund Andersen tog 
initiativ til ”Projekt Dåseringe” i 
Danmark 2002, efter et besøg i 
Thailand, hvor hun blev opmærk-
som på, at de samlede dåseringe 
ind – og de brugte dem til et godt 
formål – skruer og bolte og andre 
dele til kunstige ben.
Siden da er projektet vokset stødt. 
Vi er i dag over 100 landsdæk-
kende indsamlere i Danmark.
Vi har samlet omkring 50 tons 
dåseringe siden 2009 og har do-
neret ca. 425.000 dkr. – godt 2. mill. 
Baht – til hospitalet Prostheses 
Foundation i Chiang Mai, Thailand.

Da alt arbejde med projektet er 
frivilligt og ulønnet, har vi delt 
opgaverne imellem os for derved 
at sikre en ordentlig og kontinuer-
lig forvaltning af de dåseringe, der 
indsamles og sorteres af utrolig 
mange frivillige.

Projekt Dåseringes vision er, at 
foruden at vi støtter arbejdet med 
at udvikle og lave benproteser, kan 
være med til fra Norden kan være 
med til at donere penge til benpro-
teser samt til en eller flere mobile 
klinikker, der skal arbejde ude i de 
enkelte regioner i Thailand.

Vi ønsker fortsat og på en utra-
ditionel måde at markedsføre 
Inner Wheel, at skabe øget op-
mærksomhed omkring det gode 
samarbejde, vi har på tværs af 
forskellige organisationer, bl.a. 
Inner Wheel, Malteser Riddernes 
Hospital Orden, Soroptimist Klub-
berne i Danmark, Sct. Georgs 
Gilderne i Danmark og Odd Fellow 
Ordenen i Danmark, samt at ud-
brede kendskabet til de forskellige 
organisationer.

MISSION FREMTIDEN
Vores mission med indsamling 
af en lille ubetydelig affaldsdel, 
dåsering har været – og er – at 
støtte hospitalet Prostheses Foun-
dation i Thailand, som primært 
gratis laver proteser til fattige 
ben-amputerede thailænde-
re – uafhængig af nationalitet og 
religion – for derved at gøre dem 
i stand til at skabe sig et liv og at 
kunne forsørge deres familie. 

Derved kan vi være med til at 
gøre en forskel. Vigtigst for os er, 
at de indsamlede midler går helt 
ubeskåret til projektet

I fremtiden ønsker vi, at udbygge 
den flotte trend vi har nu, ved at 
endnu flere samler dåseringe ind 
og sortere dem. 

Ringen er en lille ting at samle, 
men ved at gøre dette, tænk-
er vi også miljøbevidst og på 
CSR-værdier. For har man fat i rin-
gen på dåsen, samler man jo også 
dåsen op!

Vi vil selvfølgelig gerne foruden at 
modtage dåseringe, også mod-
tage sponsorater. 

Vi vil med stor glæde og stolthed 
fortsætte det dansk-thailandske 
samarbejde, som har virket de sid-
ste 160 år, både ved aktivt i Dan-
mark at gøre en forskel, men også 
aktivt i Thailand at gøre en forskel 
af danskere.


