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Giv de gamle briller til Tanzania og 
vind en rejse derned 
 

Louis Nielsen indsamler genbrugsbriller til Tanzania og lancerer helt 
unik hjemmeside, hvor donorer direkte får mulighed for at se, 
hvem modtageren af brillen er. 
 
Louis Nielsen åbner netop nu for indlevering af genbrugsbriller til optikerkæ-
dens eget hjælpeprojekt i Tanzania. Alle, der giver et bidrag inden lørdag 9. 
april, deltager i en lodtrækning om et par nye briller samt i en lodtrækning om 
en eventyrlig rejse til det betagende østafrikanske land. 
 
Behovet for briller er helt enormt i Tanzania, og Louis Nielsen har nu skabt en 
fantastisk mulighed for, at donorer kan få muligheden for direkte at se, hvem 
der ender med at få brillerne. 
 

Glæden er til at få øje på, når Louis Nielsens optikere giver synsprøver og deler gen-
brugsbriller ud i Tanzania. Her er vi på Medewell Health Clinic i Kibaha nord for Dar Es 
Salaam, hvor Mshamu Omar netop har fået briller af Louis Nielsen-optiker Kristine Bitsch. 



 

 

Louis Nielsen forbinder nemlig donorer med modtagere på projektets hjem-
meside. Ved at gå ind på http://tanzania.louisnielsen.dk kan man se, hvordan 
det fungerer. 
 
På hjemmesiden er der lavet et system, der gør, at man kan følge brillerne 
hele vejen fra donoren til modtageren. Louis Nielsen registrerer donoren, og 
når brillerne bliver delt ud i Tanzania, bliver der taget et foto af modtageren. 
Det bliver lagt ind på projektets hjemmeside, og herefter får donoren en sms 
eller e-mail om at gå ind på siden og se, hvem der har modtaget brillerne. 
 
Eventyrrejse til Tanzania 
Louis Nielsens indsamlingskampagne kører i ugerne 12, 13 og 14. 
 
Alle, der donerer briller til Louis Nielsens projekt i Tanzania senest lørdag 9. 
april, deltager i lodtrækningen om et par nye briller. Alle, der giver briller til 
projektet i løbet af 2011, deltager desuden i lodtrækningen om en rejse for to 
til Tanzania med flyrejse og hotelophold betalt. Vinderen får mulighed for at 
besøge Louis Nielsens projekt og opleve det fascinerende østafrikanske land. 
 
Fakta om projektet 

- Louis Nielsens projekt blev etableret i 2010 
- Det består blandt andet af en mobil optikerklinik, som 6-8 gange årligt 

kører ud på ekspeditioner i Tanzania. 
- Den mobile klinik er bemandet med personale fra Louis Nielsen og fra 

den tanzanianske optikerkæde Vision Plus. 
- Bussen besøger sundhedsklinikker, hvor der bliver givet synsprøver og 

briller til mennesker, som ellers ikke har adgang til optikerservice og hel-
ler ikke har råd til det. 

- På et halvt år har Louis Nielsen hjulpet cirka 3.000 mennesker. 
 
Se fotos og video og læs mere om projektet på: 
http://tanzania.louisnielsen.dk 
 

### 
Yderligere oplysninger, kontakt: 
Tino Pedersen  
Head of PR & Communication 
Tlf.: 30783051 
E-mail: tip@louisnielsen.dk 
 
Om Louis Nielsen A/S: 
Louis Nielsen A/S er en af Danmarks største optikerkæder med mere end 70 butikker og knap 
600 medarbejdere over hele landet. Virksomheden sælger årligt mere end en kvart million 
briller og 25 millioner kontaktlinser. Virksomheden er grundlagt i Aalborg i 1978 af optikeren 
Louis Nielsen, og i 2005 blev Louis Nielsen A/S en del af verdens største privatejede optiker-
kæde Specsavers, som har mere end 1.400 butikker i 10 lande verden over. Louis Nielsen A/S 
og Specsavers har som mission at levere høj kvalitet til faste, lave priser. 


