
 
 

Page 1 of 3 

 

TUI Care Foundation 
Pariser Platz 6a 

10117 Berlin 
 

www.tuicarefoundation.com 

 

Persbericht 

TUI Colourful Cultures in Kenia en Turkije: TUI Care Foundation lanceert 

een programma om cultureel erfgoed te beschermen en ambachtslieden in 

toeristische bestemmingen mondiger te maken 

 In Kenia steunt de Foundation de restauratie en uitbreiding van een 

ambachtscentrum voor mensen met een lichamelijke beperking. 

 In Turkije krijgen 50 vrouwen uit plattelandsgebieden een 

ondernemerstraining om hun op traditionele wijze geweven producten te 

blijven maken en te verkopen. 

 Het TUI Colourful Cultures programma beschermt cultureel erfgoed en 

stimuleert creatieven in toeristische bestemmingen over de hele wereld.  

 

Berlijn, 12 december 2022. De TUI Care Foundation loopt voorop in het 

beschermen van de natuurlijke omgeving en het ondersteunen van de lokale bevolking 

op vakantiebestemmingen. Het TUI Colourful Cultures programma ondersteunt 

kunstenaars en ambachtslieden. Om een inkomen te verwerven en tegelijkertijd om hun 

culturele erfgoed onder de aandacht te brengen en te onder de aandacht te brengen 

van de toeristen. Het programma gaat van start met de lancering van twee TUI 

Colourful Cultures-projecten in Kenia en Turkije.   

 

In Kenia werkt de Stichting samen met de Association for the Physically Disabled of 

Kenya verbonden aan het Bombolulu Workshops and Cultural Centre in Mombasa. Hier 

worden opleidingen en werkgelegenheid geboden aan mensen met verschillende 

handicaps. De workshops zullen zich richten op het maken van traditionele sieraden, het 

ontwerpen van textiel geïnspireerd op Afrikaanse culturen, houtsnijwerk, leerbewerking 

en de productie van mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen en driewielers. Het 

cultureel centrum beschikt over acht Afrikaanse hofjes die de traditionele architectuur 

en levenswijze van verschillende gemeenschappen in Kenia weergeven. Het nieuwe 

project steunt het centrum met financiële middelen om de faciliteiten aanzienlijk te 

verbeteren en uit te breiden. Hierdoor zal het Bombolulu-team meer dan 200 

dansevenementen en -activiteiten kunnen organiseren en meer dan 1.000 bezoekers en 

lokale schoolkinderen kunnen verwelkomen. Ook onderdeel van het project is het in 

contact brengen met de plaatselijke toeristenindustrie om zo meer bekendheid te geven 

aan de activiteiten. Reizigers kunnen de werkplaats bezoeken en door de ambachtslieden 

gemaakte producten kopen in de Bombolulu-winkel.   

Het project biedt enerzijds commerciële kansen voor de deelnemers en anderzijds helpt 

het om het Keniaanse culturele erfgoed in stand te houden. De activiteiten onderstrepen 

de kernwaarde van de doelstelling van Bombolulu: bewijzen dat een handicap geen 

onvermogen is. 

 

Een ander project van TUI Colourful Cultures ging van start in Turkije. In samenwerking 

met Fethiye Lycia Women's Cooperative zal het project lokale weefsters ondersteunen 
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met training en marketingstrategieën om de weefmethode 'Dastar' nieuw leven in te 

blazen. De traditionele weefmethode - die een geografische aanduiding heeft gekregen 

- is lang vergeten, hoewel zij een belangrijk cultureel element vormt in de dorpen waar 

het project zal plaatsvinden. De weefmethode dateert van duizenden jaren geleden. De 

mensen in de dorpen houden de “dastar" in leven als een erfenis van hun voorouders. 

De “dastar" is erin geslaagd deze veranderende wereld bij te houden en heeft een 

belangrijke plaats in hun cultuur. 

Het behoud van deze traditionele weeftechniek met een nieuw perspectief en de 

ontwikkeling van producten die geschikt zijn voor de trends van vandaag zullen deze 

methode duurzamer maken. En bieden tegelijkertijd een manier van levensonderhoud 

voor de betrokken vrouwen in de dorpen Yeşiluzumlu en Incirkoy in de regio Fethiye.  

 

 

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 

bestemmingen wereldwijd. 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, een van de grootste toeristische ondernemingen ter 

wereld, en is gevestigd in Nederland. 

 

Over Fethiye Lycia Vrouwen Coöperatie 

Lycian vrouwen coöperatie werd opgericht als een non-profit organisatie in september 

2020 in Fethiye/Turkije. Doel is te voorzien in de economische, sociale en culturele 

behoeften van haar leden en de productie en marketing van door hen geproduceerde 

goederen en diensten te vergemakkelijken. De organisatie opent productiegerichte 

vaardigheidscursussen voor partners en niet-partner vrouwen, zoals naaien, borduren, 

keramiek, glas maken, handwerk ontwerpen, mode ontwerpen, sieraden ontwerpen, 

koken en bakken en organiseert diverse trainingsprogramma's voor haar partners.  

 

Over de Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK)  

De Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK) is een charitatieve, niet-

gouvernementele organisatie, opgericht in 1958, met als doel de levenskwaliteit van 

mensen met een handicap te verbeteren met behulp van de Rights Based Approach voor 

sociale integratie en armoedebestrijding. Hun missie is het versterken van 
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revalidatiediensten, het normaliseren van handicaps. Zo willen zij mensen met 

verschillende handicaps mondiger te maken en een inclusieve samenleving bevorderen 

waarin mensen met verschillende handicaps toegang hebben tot betaalbare 

revalidatiediensten van goede kwaliteit en in staat zijn om zelfredzaam te worden. Hun 

belangrijkste activiteiten zijn fysieke revalidatie in centra, gemeenschapsrevalidatie die 

inclusie bevordert door bewustwording, bedrijfsontwikkeling en duurzaamheid. 
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