
 
 

Page 1 of 3  

 

TUI Care Foundation 
Pariser Platz 6a 

10117 Berlin 
 

www.tuicarefoundation.com 

 

Persbericht 

 

 

 
Goud, goud, zilver en zilver! TUI Care Foundation en enpact's Tourism 

Recovery Programmes winnen WTM Responsible Tourism Awards  

 Awards ontvangen voor uitstekende ondersteuning van 565 kleine 

toeristische bedrijven in Afrika en Latijns-Amerika tijdens de pandemie   

 WTM Responsible Tourism Awards geeft erkenning aan organisaties die 

bijdragen aan een meer verantwoord en duurzamer toerisme  

 Barcelona Sustainable Tourism Awards (BST) uitgereikt door het 

consortium Turisme de Barcelona, geeft erkenning aan de beste duurzame 

initiatieven van de TUI Care Foundation  

 TUI Care Foundation won ook zilver voor COVID-19 community support op 

WTM London en de National Energy Globe Award voor zijn TUI Junior 

Academy verantwoordelijk voor onderwijs in duurzaamheid op Curaçao 

 
 
Berlijn, 10 juni 2022. De TUI Care Foundation en enpact zijn onlangs de winnaars 

geworden van twee Gold en één Silver Award bij de WTM Responsible Tourism Awards. 

De prijzen erkennen hun wereldwijde werk voor programma's die duurzame toeristische 

bedrijven ondersteunden tijdens de pandemie in Afrika en Latijns-Amerika. Als voortrekker 

op het gebied van verantwoord toerisme heeft de TUI Care Foundation op WTM London 

ook een Silver Award ontvangen in de categorie 'Sustaining Employees and Communities 

through the Pandemic'. En een Energy Globe Award voor de TUI Junior Academy op 

Curaçao, als erkenning voor het werk van deze organisatie om leraren en jongeren te 

trainen in milieukwesties, recycling en duurzaamheid. 

 

Om kleine, duurzame toeristische ondernemingen die een positieve impact hebben in 
opkomende en ontwikkelingslanden over de hele wereld meer kansen te geven, zijn de 
TUI Care Foundation en enpact in december 2020 begonnen met het ondersteunen van 
565 innovatieve ondernemersteams in de toeristische sector met mentorschap en 
financiële bijstand. Het COVID-19 hulpprogramma voor toerisme en het 
herstelprogramma voor toerisme hielpen met strategieën voor crisisbeheer, het 
beschermen van banen en het opbouwen van duurzame lokale economische 
ontwikkeling. 

De programma's hebben nu een Gold Award gekregen van WTM Africa, in de categorie 
'Destinations Building Back Better Post-Covid'. In de categorie Virtueel Vrijwilligerswerk 
van WTM Africa, die het innovatieve gebruik van virtuele mentoring erkent als een 
manier om mensen te betrekken en bij te dragen aan toeristische bestemmingen, 
ontvingen de twee programma's een extra Silver Award. Ze kregen ook een Gold Award 
van WTM Latin America in de categorie 'Verhoogd lokaal economisch voordeel', voor hun 
werk ter ondersteuning van lokale gemeenschappen in Mexico. 

 



 
 

Page 2 of 3  

 

TUI Care Foundation 
Pariser Platz 6a 

10117 Berlin 
 

www.tuicarefoundation.com 

 

Persbericht 

 

 

 
Dr. Harold Goodwin, voorzitter van de jury voor de WTM Responsible Tourism Awards, 
zei: "Elk jaar erkennen we bedrijven die hun verantwoordelijkheid hebben genomen om 
de positieve effecten van toerisme te versterken of de negatieve effecten te 
verminderen. Het werk van de TUI Care Foundation ter ondersteuning van het MKB 
tijdens de pandemie was een uitstekend voorbeeld van wat grote spelers als TUI kunnen 
doen ter ondersteuning en ontwikkeling van het werk van de kleine lokale 
ondernemingen die zoveel mensen in dienst hebben en zo veel van het karakter van de 
bestemming bepalen".  

De TUI Care Foundation heeft onlangs ook twee andere wereldwijde prijzen gewonnen 
voor haar werk:   

Een Silver Award voor het Global Corona Relief Fund in de categorie 'Sustaining 
Employees and Communities through the Pandemic' op WTM London. 

De prijs was een erkenning van de Corona-hulpactiviteiten van de TUI Care Foundation 
in toeristische bestemmingen, waaronder de distributie van noodpakketten aan 
kwetsbare gezinnen, het aanbieden van kinderopvangfaciliteiten, initiatieven voor 
thuisonderwijs, gezondheidszorg voor de gemeenschap en financiële hulp voor 
ondernemingen met toerismegerelateerde sociale impactmissies. 

Tot slot heeft de TUI Junior Academy op Curaçao een National Energy Globe Award 
ontvangen voor zijn inspanningen om leerkrachten en jongeren op te leiden op het 
gebied van milieu, recycling en duurzaamheid. De TUI Junior Academy bood een 
interactief lesprogramma aan en implementeerde een recyclingsysteem binnen scholen 
op Curaçao, samen met de lokale organisatie Greenkidz. De Energy Globe Award erkent 
en bevordert innovatieve oplossingen voor gedeelde welvaart en bescherming van het 
milieu.  

Thomas Ellerbeck, voorzitter van de Board of Trustees van de TUI Care Foundation, zei: 
"Wij zijn zeer verheugd dat het werk van de TUI Care Foundation zo breed wordt erkend. 
Onze waardering gaat uit naar onze partners en onze supporters over de hele wereld - 
het is dankzij hen dat de TUI Care Foundation zo'n positieve en duurzame impact kan 
creëren voor lokale gemeenschappen in toeristische bestemmingen over de hele wereld. 
Toerisme brengt goede dingen: het ondersteunt lokale gemeenschappen en lokaal 
ondernemerschap, het stimuleert deelname van de bevolking ter plaatse en het werken 
met lokale producten - dit zijn de kernpunten van het werk van de TUI Care Foundation 
en dit is waar de programma's van de TUI Care Foundation en onze partners op gericht 
zijn." 

 

Over de 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. De stichting doet dat 

door vakantiegangers te verbinden aan projecten op vakantiebestemmingen. Door hen 

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 toerismesector voor mensen op 
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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. De TUI Care Foundation is opgericht 

door TUI, 's werelds grootste toeristische onderneming, en is gevestigd in Nederland. 
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