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Persbericht 

175.000 € voor noodhulp op La Palma TUI Care Foundation verdubbelt 

donaties en steunt lokale bevolking na vulkaanuitbarsting 

  Enorme hulpbereidheid onder gasten van TUI Cruises, Hapag-Lloyd 

Cruises, Robinson en TUI 

 Donaties helpen mensen op La Palma die getroffen zijn door de gevolgen 

van de vulkaanuitbarsting 

 Distributie van voedsel, mentale nazorg voor kinderen en leraren en steun 

voor lokale boeren 

 

Berlijn, 22 februari 2022 -  Drie maanden lang heeft de vulkaanuitbarsting de 

bevolking op La Palma in spanning gehouden. Terwijl metersdikke lagen lava huizen en 

scholen verwoestten, moesten meer dan 7.000 inwoners in veiligheid worden gebracht. 

Om de bevolking van het eiland te steunen, startte de TUI Care Foundation een 

inzamelingsactie en haalde met de hulp van gasten van TUI meer dan € 175.000,-  op. 

Deze donaties worden gebruikt voor hulp op korte én lange termijn. In de eerste fase 

werd voedsel uitgedeeld. In de nasleep van de natuurramp wordt nu psychologische 

steun verleend op scholen. En ter ondersteuning van de getroffen boeren wordt een 

lange termijn project opgezet. 

Ook al keert het dagelijks leven op het Canarische eiland La Palma langzaam terug, 

toch is niets meer zoals het was na de langste vulkaanuitbarsting die ooit op het eiland 

is geregistreerd. In 85 dagen tijd werd ongeveer 1.200 hectare land verwoest. Veel 

inwoners moesten hun huizen ontvluchten. Om hen te helpen, startte de TUI Care 

Foundation in samenwerking met Robinson, TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises en TUI 

touroperators, een inzamelingsactie waarbij elke donatie van gasten door de TUI Care 

Foundation werd verdubbeld.  

De donaties gingen naar lokale hulporganisaties, waaronder Federación Española de 

Bancos de Alimentos (FESBAL). FESBAL gebruikte de donaties van de TUI Care 

Foundation om bijna 180.000 voedselpakketten uit te delen aan mensen op La Palma 

die bijzonder zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting.  

Een andere partner is Educo, een Spaanse NGO die zich richt op kinderbescherming en 

onderwijs. Met de giften biedt de organisatie psychologische hulp aan getroffen 

leerlingen en leraren en helpt hen de traumatische ervaringen van de afgelopen 

maanden te verwerken.  

Bernd Mäser, bestuursvoorzitter van Robinson Club: "De Canarische Eilanden en 

Robinson zijn al tientallen jaren nauw met elkaar verbonden en liggen zowel onze 

gasten als onze collega's zeer na aan het hart. Daarom was het erg belangrijk voor ons 

om in deze tijd van nood te helpen. Dankzij de grote bereidheid om te doneren kan er 

hulp worden geboden aan mensen die door de vulkaanuitbarsting zijn getroffen, 

waarmee zij de gevolgen van de ramp op lange termijn het hoofd kunnen bieden." 

Pilar Orenes, algemeen directeur van Educo: "De kinderen op La Palma kregen in korte 

tijd te maken met twee extreme situaties: de pandemie en de uitbarsting van de 

vulkaan. Met de hulp van de TUI Care Foundation zijn wij in staat onze hulp aan deze 
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kinderen te verbeteren. We bieden hen individuele psychosociale ondersteuning maar 

organiseren ook groepsactiviteiten en bijlessen voor degenen die dat het hardst nodig 

hebben." 

De TUI Care Foundation Noodhulp is opgezet om bij rampen in vakantieoorden de 

lokale bevolking snel hulp te kunnen bieden. Naast de noodhulp op La Palma zijn er al 

succesvolle inzamelingsacties gehouden voor mensen die getroffen zijn door 

bosbranden in Turkije en Griekenland.   

 

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. 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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