DIN BRUGTE BRYSTPROTESE KAN GØRE EN
FORSKEL!
VI INDSAMLER BRUGTE BRYSTPROTESER OG SENDER DEM TIL ET
HOSPITAL I INDIEN, HVOR FATTIGE INDISKE KVINDER KAN MODTAGE
GRATIS OPERATION. EFTER FJERNELSE AF ET BRYST KAN DET GØRE
EN STOR FORSKEL AT MODTAGE EN BRYSTPROTESE

HVILKE BRYSTPROTESER KAN GENANVENDES?
Alle brystproteser til lomme.
Vi har valgt ikke at sende selvsiddende brystproteser, da kvinderne ikke har adgang til de
specielle renseprodukter, der skal bruges.
Brystproteserne skal naturligvis være hele.
GØR SÅDAN: Klik ind på dette link: Donér din brystprotese
- kan du ikke bruge linket, så finder du Props and Pearls hjemmeside og telefonnummer
nederst i opslaget.
INFORMATION OM PROJEKTET ”Paripoorna Props”
”Vi” er et samarbejde mellem NGO’erne Amma-Danmark/Embracing the World, det
Internationale anderkendte hospital AIMS i Kerala, Indien og den socialøkonomiske
virksomhed Props & Pearls der arbejder for kvinder og sundhed med fokus på bl.a.
brystkræft.
Projektet hører under "Embracing the World", der er et globalt netværk
af velgørenhedsprojekter startet af AMMA, én af verdens største nulevende spirituelle og
humanitære ledere.
Brystproteserne sendes til AIMS, et internationalt anerkendt hospital, der udover at være et
af de førende hospitaler i Indien også har en non-profit sektion, hvor kvinder, der ikke har
råd til at blive behandlet, kan modtage gratis behandling for bl.a. brystkræft. AIMS er
ligesom "Embracing the World" grundlagt af AMMA. Det er AIMS der sikrer, at kvinderne
gratis modtager de brystproteser, som I sender til os.
Projektet er døbt ”Paripoorna Props”, som indgår i navnet for den store non-profit afdeling,
Paripoorna – Center for Comprehensive Women’s health care, på AIMS, som gratis
behandler fattige kvinder i Indien.

Props & Pearls fungerer som indsamlingssted og står for undervisning af dem, der hjælper
de brystopererede indiske kvinder med at finde rigtig størrelse og facon, samt hvordan de
skal bruge brystproteserne.
Props & Pearls oplever i stigende grad ønsket om genanvendelse af brystproteser fra deres
kunder. Typisk når kvinderne ikke længere har brug for brystproteserne fordi de har fået
rekonstrueret brystet eller hvis de har ændret vægt så brystprotesen ikke længere passer i
størrelsen.
Vi er derfor glade for at kunne meddele, at Amma-Danmark nu sammen med Props & Pearls
er ved at gøre klar til at modtage og sende de første brystproteser til ubemidlede
brystkræftramte kvinder i Indien.
Vil du i kontakt med os, har du lyst til at bidrage eller vil du have mere information, så ring
eller skriv til os. Se vores kontaktoplysninger nedenfor.
Mange hilsner
Det Danske Paripoorna Props Team
Kontakt:
Props & Pearls.:
Tlf: 35 25 14 40 (se åbningstid på hjemmeside).
https://www.foobsandfipples.com/brystproteser
Embracing the World/Amma-Danmark:
Nanna Aakard tlf. 21215002
Paula Humphreys tlf. 53589728
Marion Laudrup tlf. 40145602
Eller send mail til ETW@amma-danmark.dk

