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TUI Care Foundation en PUM helpen 15 coöperaties van vrouwelijke
producenten van arganolie met succes hun producten aan de toeristische
sector te verkopen.



Om de kwaliteit van de producten en de verkoop- en marketingexpertise
van de coöperaties te verbeteren, krijgen de 600 leden technische
ondersteuning en opleiding van gerenommeerde experts aangeboden.



Door het aanbieden van excursies en nieuwe zakelijke mogelijkheden bij
hotels en resorts gaat toerisme integraal deel uitmaken van de groei van
de coöperaties.

Berlijn, 1 juli 2019. De TUI Care Foundation kondigt een nieuw
samenwerkingsverband aan met de Nederlandse vrijwilligersorganisatie PUM
Netherlands senior experts. Het initiatief met de naam ‘Liquid gold’ biedt technische
ondersteuning en nieuwe omzetkansen aan coöperaties van vrouwelijke ondernemers
die op het platteland van Marokko producten van arganolie maken. PUM is een
vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de duurzame ontwikkeling van kleine en
middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende markten.
In Marokko worden arganoliecoöperaties van oudsher door vrouwen opgericht en
geëxploiteerd. Het samenwerkingsverband gaat 600 vrouwen binnen 15 coöperaties
ondersteunen om de capaciteit te vergroten en de afzetmarkt van hun producten te
vergroten. Experts van PUM bieden hen ondersteuning bij het ontwikkelen, op de markt
brengen, de branding en introductie van producten en bij het creëren van nieuwe
verkoopkanalen, met name binnen het toerisme. Zo krijgen zij een sterkere
concurrentiepositie en kunnen ze hun merkbekendheid en marktaandeel vergroten.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat kleine producenten tot binnenlandse en, indien
mogelijk, internationale markten doordringen en zo hun inkomen verhogen.
Thomas Ellerbeck, voorzitter van de TUI Care Foundation, legt uit: "Vrouwen spelen een
belangrijke rol in duurzame ontwikkeling, niet alleen in Marokko, maar ook wereldwijd.
Samen met PUM zijn wij van mening dat we de vrouwen op het platteland van Marokko
kunnen helpen om hun economische en sociale potentieel te optimaliseren. Dit geeft
toekomstige generaties een betere positie en versterkt de ervaring van internationale
bezoekers die naar Marokko komen en een bijdrage kunnen leveren aan de toekomstige
duurzame ontwikkeling van het land."
Dit initiatief is erop gericht vrouwen in deze door mannen gedomineerde samenleving
economisch en sociaal sterker te maken en te helpen zakelijke relaties op te bouwen met
belanghebbenden uit de toeristische sector om nieuwe markten te betreden en hun
inkomstenbronnen meer diverse te maken. Daarom zullen er regelmatig workshops
worden georganiseerd om producten en diensten te creëren die internationale gasten en
het toerisme aanspreken.
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Dick Ernste, CEO van PUM: "Volgens PUM is vrouwelijk ondernemerschap cruciaal voor
inclusieve en duurzame economische ontwikkeling. Naast de economische voordelen,
zoals inkomen en werkgelegenheid, draagt vrouwelijk ondernemerschap ook bij aan
positieve maatschappelijke waarden, zoals emancipatie en gelijkheid. We zijn erg blij om
samen met de TUI Care Foundation een bijdrage te kunnen leveren”.
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Arganolie, een van de meest zeldzame oliën ter wereld, wordt gemaakt van de pitten van
de Argania Spinosa, oftewel 'de boom der schoonheid'. Arganbomen groeien in het
zuidwesten van Marokko, in de streek rond Essaouira en Agadir, waar mensen al vele
generaties arganolie produceren. Hoewel vrouwen op het platteland van Souss-Massa
en de regio Marrakech-Safi de olie al honderden jaren voor culinaire en cosmetische
doeleinden gebruiken, was er buiten Marokko tot 20 jaar geleden weinig bekend over
arganolie. De laatste jaren neemt de vraag naar arganolie toe, met name in Europa en
Noord-Amerika, waar de olie populair is geworden door zijn vochtverzorgende en antiveroudering effecten en grote hoeveelheden voedingsstoffen.
Onder leiding van een ervaren projectcoördinator gaan de coöperaties profiteren van
het ontwikkelen van nieuwe producten met toegevoegde waarde, nieuwe merken en
extra verkoop- en marketingkanalen, evenals van betere vaardigheden op het gebied
van
productieprocessen,
marketing
en
branding,
financiën
en
communicatievaardigheden.
Het project maakt deel uit van het TUI CARES-programma, dat streeft naar de
ontwikkeling van inclusief toerisme, economische empowerment van bestemmingen en
de bescherming van het culturele en gastronomische erfgoed van een bestemming. Met
dit programma wil de TUI Care Foundation in 2020, 10.000 mensen in hun
levensonderhoud ondersteunen.

Over de TUI Care Foundation
Voortbouwend op het potentieel van het toerisme als een stimulans voor goede
initiatieven, ondersteunt en initieert TUI Care Foundation partnerschappen en
projecten die nieuwe kansen creëren voor de jonge generatie en bijdragen aan
bloeiende gemeenschappen over de hele wereld. Samen met vakantiegangers,
bevordert TUI Care Foundation onderwijs- en opleidingsinitiatieven om jongeren
nieuwe kansen en perspectieven te bieden, de bescherming van de natuurlijke
omgeving op vakantiebestemmingen en duurzaam levensonderhoud op bloeiende
bestemmingen waar lokale gemeenschappen nog meer van het toerisme kunnen
profiteren. TUI Care Foundation werkt wereldwijd en handelt lokaal - de stichting
bouwt voort op sterke partnerschappen met lokale en internationale organisaties om
een betekenisvolle en langdurige impact te realiseren. De stichting hecht veel waarde
aan transparantie en een efficiënt gebruik van de middelen. Daarom gaat 100% van de
donaties naar onze programma’s voor bestemmingen en betaalt TUI alle
administratiekosten voor de stichting. TUI Care Foundation is opgericht door TUI, het
grootste toerismebedrijf ter wereld en is gevestigd in Nederland.
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