Om TingByLing
Vi samarbetar med schyssta leverantörer som har miljöengagemang eller rättvisa som grund.
Hos oss hittar du fina smycken och väskor i återvunnet material, plagg i bananfiber och
fladdermusfåtöljer i fint läder.
När vi besökte vårt fadderbarn i Manilas slum hittade vi ett kvinnokooperativ som tillverkar
väskor av återvunnet material. På plats och ställe bestämde vi oss för att starta ett företag och
att hjälpa dem sälja sina produkter. Vi har sedan successivt utökat sortimetet med andra varor
från småskaliga leverantörer som tillverkar hantverksmässigt.
Väskor och korgar i fint hantverk från Manila. 500 familjer lever på inkomsterna från ett
kvinnokooperativ som också bidrar till renare gator. Materialet är använda förpackningar och
stuvbitar från fabriker. Kvinnorna tillverkar i hemmet och kan på det sättet även ta hand om
sina barn. Kriterierna för Fair Trade ger kvinnorna goda sociala villkor och rättvis lön. Vi
köper direkt av kooperativet utan mellanhänder.
Smycken, Vår tillverkning sker hos två systrar i Beijing i deras lilla verkstad där de också
driver en butik. Vi har också hantverk av skickliga silversmeder på Sri Lanka i äkta
sterlingsilver, som designats av TingByLing. Hårt drabbade av Tsunamin, kämpar
lokalbefolkningen att komma tillbaka. Vi drar vårt strå till stacken genom att handla med en
familj som driver en silververkstad.
Wraps. Snygga ”toppar” i handvävd bananfiber. Innevånarna i några byar på norra
Filippinerna lever av att producera materialet. Från stammen av vilda bananträd får man fibrer
som tvinnas till tråd, färgas och vävs för hand - allt enligt ekologiska principer där även de
flesta färgerna är rena naturprodukter. Den välkända designern Dita Sandico Ong har skapat
en fantastisk kollektion från denna väv som påminner lite om råsiden. Tillverkningen av våra
Wraps görs för hand av hennes utvalda sömmerskor i Manila.
Vi har också den klassiska fladdermusfåtöljen i ny upplaga. Handgjord med tjock lädersits.
Fantastisk kvalitet till ett rimligt pris. Handgjord av en familj på Sri Lanka.
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