TUI CARE FOUNDATION ONDERSTEUNT DUURZAAM TRAININGSPROGRAMMA VOOR 300 LERAREN IN MEXICO

Rijswijk 11 september 2018 – TUI Care Foundation, de corporate stichting van TUI Group is onlangs in
samenwerking met Rainforest Alliance in Mexico een trainingsprogramma gestart voor zo’n 300 leraren. Het
programma is een nieuw project van de TUI Care Foundation Junior Academy en biedt leraren uit de
populaire toeristische regio Riviera Maya diverse tools en trainingen op het gebied van duurzaam toerisme,
klimaatverandering en biodiversiteit. Het programma stelt hen in staat de volgende generatie te
onderwijzen over het belang van het beschermen van de natuur en het duurzaam ontwikkelen van de regio.
Educatie van de generatie van morgen
Thomas Ellerbeck, voorzitter van de Board of Trustees van TUI Care Foundation licht toe: “In Rainforest Alliance
hebben we een partner gevonden die net als wij gelooft in de kracht van educatie. Door de leraren van vandaag te
ondersteunen helpen we de generatie van morgen op te leiden tot de toekomstige leiders van hun gemeenschap.
Leiders die doordrongen zijn van het belang van het beschermen van de natuur en die werken aan een duurzame
ontwikkeling van hun leefomgeving.”
Bewustwording
Riviera Maya is een van de meest populaire vakantiebestemmingen in Mexico. Dit jaar verwacht de regio zo’n vijf
miljoen bezoekers. Toerisme is dan ook een belangrijke bron van inkomsten. Om er zeker van te zijn dat de lokale
gemeenschap ook in de toekomst ervan kan blijven profiteren, moet men zich ervan bewust zijn dat er op een
duurzame manier met de karakteristieke natuur en cultuur moet worden omgegaan. En er is genoeg om goed voor te
zorgen in dit meest dicht beboste gebied van het land met verschillende UNESCO werelderfgoederen en het op een
na grootste koraalrif ter wereld.
Start met 10 scholen
Maria Ghiso, Education Program Manager van Rainforest Alliance is blij met het partnership met TUI Care
Foundation: “Door deze samenwerking kunnen we onze milieueducatie uitbreiden en verder bouwen aan de
bewustwording over duurzaamheid.” Bij de start van het Junior Academy programma zijn leraren van 10 scholen met
de training begonnen. Gezamenlijk wordt er gekeken hoe dit verder kan worden uitgebreid. Uiteindelijk zullen er zo’n
300 leraren getraind worden waarmee meer dan 6.200 leerlingen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar bereikt worden.

Over TUI Care Foundation
Samenwerkingen en projecten ondersteunen die betere mogelijkheden bieden voor jongeren en bijdragen aan de
ontwikkeling van vakantiebestemmingen. Dat is waar het bij TUI Care Foundation om draait. De corporate
foundation richt zich op de positieve effecten van het toerisme en bouwt zo aan blijvende vooruitgang. We doen dat
simpelweg door vakantiegangers te verbinden aan projecten op vakantiebestemmingen. Door vakantiegangers kennis
te laten maken met lokale projecten, geeft TUI Care Foundation het onderwijs, het welzijn van kinderen en jongeren,
de bescherming van natuur en milieu een boost. Zo vergroten we de positieve impact van de toerisme sector voor
mensen op bestemmingen wereldwijd. TUI Care Foundation werkt internationaal, maar handelt lokaal. We werken
daarom samen met lokale en internationale organisaties, zodat we op een zinvolle manier blijvende impact hebben.
Vakantiegangers maken hierbij makkelijk een verschil door een bijdrage te leveren aan deze goede doelen op hun
vakantiebestemming. De foundation hecht veel waarde aan transparantie en een efficiënt gebruik van fondsen; 100%
van de donaties gaat naar partners en projecten. De operationele kosten van de stichting worden volledig door TUI
gedragen. TUI Care Foundation is opgericht door TUI, de wereldwijd marktleider in het toerisme, en is gevestigd in
Nederland.
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TUI Nederland opereert onder de reismerken TUI en Kras. Naast een eigen luchtvaartmaatschappij, TUI fly, heeft TUI
130 eigen reisbureaus en 110 mobiele reisadviseurs. TUI verzorgt jaarlijks voor 1,8 miljoen reizigers een vakantie en is
daarmee in Nederland marktleider op het gebied van georganiseerde vakanties.TUI Nederland is onderdeel van de
internationale TUI Group. Het hoofdkantoor van TUI Group is gevestigd in Hannover. Binnen TUI Group werken ruim
150 reisorganisaties in twintig landen samen onder de naam TUI.Voor nadere informatie of beeldmateriaal kunt u
contact opnemen met de afdeling Communicatie van TUI Nederland, te bereiken via telefoon: +31 70 3266120 of per
e-mail: pers@tui.nl. Post kan worden gericht aan: TUI Nederland, afdeling Communicatie, Postbus 157, 2280 AD te
Rijswijk. Meer informatie vindt u op www.tui.nl/corporate.

