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Evelina från Vimmerby åker till Peru med Optiker utan gränser
– ska hjälpa tusentals barn och vuxna att se bättre
Evelina Sidenbäck bor i Vimmerby och arbetar till vardags som optiker i Synoptiks butik i Västervik.
Den 31 mars reser hon med biståndsorganisationen Optiker utan gränser till Peru för att hjälpa
tusentals barn och vuxna att se bättre. Inför resan har svenska folket samlat in 73 948 glasögon
genom Synoptiks butiker och samarbetspartners. Evelina är en av åtta optiker och assistenter som
under två veckor ska hjälpa tusentals medmänniskor med synundersökningar och glasögon runt om
i Peru.
– Jag tror att jag kommer att lära mig massor på resan med
Optiker utan gränser. Framför allt att utvecklas på ett personligt
plan. Men även inom arbetet. Jag gillar att möta människor i mitt
jobb, och jag ser fram emot fantastiska möten med mycket
känslor i Peru, säger Evelina Sidenbäck.
Evelina ser framför sig en hjälpresa med stora kontraster och
möten med nya människor.
– Det är svårt att föreställa sig hur resan blir. Hur människorna vi
möter kommer vara, om det är fattigt och hur stort behovet är. Jag
ser fram emot att få arbeta nära med nya kollegor och att få
chansen att göra skillnad tillsammans, på en resa jag kommer
minnas för resten av livet, säger Evelina.

Evelina Sidenbäck, optiker på Synoptik i
Västervik.

Förra året hjälpte Optiker utan gränser 3 184 människor i Peru till ett liv med bättre syn.
Fakta om världens syn*
• Över 250 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn, en siffra som väntas öka i framtiden.
• Över 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas. Glasögon är fortfarande
det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta eftersom just okorrigerade brytningsfel är
den främsta orsaken till måttlig och svår synnedsättning.
• Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan
förebyggas med vanliga solglasögon.
Optiker utan gränser i siffror
• Optiker utan gränser har under åren samlat in cirka 350 000 glasögon. De som inte använts
under resorna har skänkts vidare till Vision For All för att ingå i andra biståndsprojekt.
• Totalt har Optiker utan gränser hjälpt cirka 21 000 människor att se bättre.
• Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor. En majoritet har aldrig haft synkorrigering
tidigare.
Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje
världen till ett liv utan synfel. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga
hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och assistenter genomför synundersökningar och
utprovningar av glasögon. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som
hjälper till med lokala kontakter och leder arbetet på plats. För mer information, www.synoptik.se
*Länk till fakta från WHO om synfel runt om i världen.
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Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 130 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande
aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs
delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför
en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande
aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

