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Första gången brommabon Maria 
Ling kom till Filippinerna var hon 24 år. 
Som student i Uppsala hade hon fått ett 
stipendium som innebar ett års praktik på 
ett företag i Manilla. Hon fick bo hos en 
filippinsk familj och har hållit kontakten 
med dem sedan dess.
 - Vänligheten och gästfriheten var 
enorm. Genom åren har vi rest dit flera 
gånger och vänskapsbanden har vuxit sig 
starka. Nu vill vi vara med och hjälpa till!
 Nu driver Maria och hennes man Jan 
ThingByLing vid sidan av sina ordinarie 
jobb. 
 - Min man är super som är med mig 
på den här resan. Genom att ha startat 

vårt hobby-företag kan vi hjälpa kvinnor 
i Manilas slum. Idag jobbar 500 kvinnor 
i hemmen så att de både får en inkomst 
och kan ta hand om barn. 

Väskor genom återVinning

På sin senaste resa till Filippinerna fick 
familjen Ling kontakt med ett kvinnokol-
lektiv som tillverkar väskor av återvin-
ningsmaterial som juiceförpackningar och 
rissäckar. Materialet plockas från gatorna, 
eller fås direkt från fabriken.
 - Det är spillmaterial som annars 
skulle brännas. På så sätt finns det också 
ett miljötänk bakom våra produkter. Men 
den sociala aspekten överväger. Genom 

vårt företag får de filipinska kvinnorna 
en chans att tjäna lite pengar. Och vi är 
väldigt noga med att alla som arbetar med 
detta ska ha fyllt 18 år.

UtVecklar i samarbete

Designen har utvecklats i samarbete 
med kvinnorna som tillverkar väskorna. 
Idag finns det allt från aftonväskor till 
sportbagar och PC-väskor att välja bland. 
Gemensamt för väskorna är deras starka, 
glada färger. 
 TingByLing säljer även smycken, 
bland annat vackra silverhalsband tillver-
kade i Sri Lanka, men också heminred-
ning och ett mindre urval kläder. »
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tingByling med lager i garaget. genom FörsälJningen aV 

Väskor och smycken stöder de kVinnokollektiV i Filippinerna 
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» Kläderna, eller de så kallade wrapsen, 
görs av bybor från norra Filippinerna. De 
lever av att producera ett material som 
kommer från stammen av vilda banan-
träd. Härigenom får man fibrer som tvin-
nas till tråd och sedan färgas och vävs för 
hand. Hela processen sker ekologiskt och 
de flesta färgerna är rena naturprodukter. 
Kollektionen är skapad av den välkända 
designern Dita Sandico Ong och kvalite-
ten påminner om råsiden. 
 TingByLing stöder även Hoppets 
Stjärna. På Filippinerna arbetar organisa-
tionen framförallt med utbildningsverk-
samhet med målet att ge barn från fattiga 
slumområden en utbildning och härmed 
en bättre start i livet. Tack vare Hoppets 
Stjärna får totalt 3 000 barn på Filippiner-

na utbildning. Maria och Jan har också ett 
fått ett fadderbarn via Hoppets Stjärna. 
 - Vi rekommenderar verkligen alla att 
ha ett fadderbarn. Att stötta någon eller 
något betyder så mycket mer än man kan 
tro. Och har man möjlighet att resa och 
besöka fadderbarnet, är det en fantastisk 
upplevelse!
   Familjen Ling har på plats kunnat 
hjälpa till med synundersökning och 
glasögon till den nu 14-årige pojken. Nu 
är det skolkläder, böcker och dator som 
ska införskaffas. 
 TingByLings produkter finns att 
köpa via webbshoppen och hos flera 
återförsäljare - däribland butik Galina 
vid Ängby Torg i Norra Ängby. 
Läs mer: www.tingbyling.se
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Genom TingByLing erbjuds kvinnor i Filippinerna 
en chans till försörjning. 

Maria och Jan Ling stödjer även Hoppets Stjärna 
och har ett eget fadderbarn.


