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TUI Care Foundation en UN World Tourism Organization kondigen 
'Tourism for Development Fund' aan voor de minst ontwikkelde landen 
 

 VN-conferentie LDC5 erkent toerisme als een van de belangrijkste motoren 

voor duurzame ontwikkeling in de minst ontwikkelde landen.  

 Met steun van UNWTO investeert TUI Care Foundation tegen 2030 10 

miljoen euro om duurzaam toerisme in deze landen te stimuleren.  

 Onderwijs, ondernemerschap, cultureel erfgoed en bescherming van 

natuurlijke leefgebieden vormen de kern van het initiatief 

 Onbenut potentieel van toerisme voor de minst ontwikkelde landen zal 

worden ontsloten om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 

tegen 2030 te halen.  

 

 

Doha, 8 maart 2023. TUI Care Foundation en de UN World Tourism Organization 

(UNWTO) kondigden tijdens de vijfde VN-conferentie over minst ontwikkelde landen 

(LDC5) hun plan aan om deze landen centraal te stellen bij de ontwikkeling van duurzaam 

toerisme. Via het nieuwe ‘Tourism for Development Fund’, gesteund door de UNWTO, 

investeert de TUI Care Foundation tegen 2030 10 miljoen euro in projecten in minst 

ontwikkelde landen 

 

Volgens de Verenigde Naties kan duurzaam toerisme in veel minst ontwikkelde 

landen een belangrijke motor voor ontwikkeling zijn. De (internationale) hulp 

vanuit de sector kan bijdragen aan economische groei, de opbouw van lokale 

gemeenschappen, interculturele dialoog en milieubehoud. Met het Tourism for 

Development Fund zal de TUI Care Foundation projecten ondersteunen op het 

gebied van onderwijs, lokaal ondernemerschap, ontwikkeling van ambachtslieden 

en creatieven, en de bescherming van natuurlijke leefomgevingen op het land en 

onder water.   

 

Thomas Ellerbeck, voorzitter van de TUI Care Foundation, legt uit: "De minst 

ontwikkelde landen hebben een enorm toeristisch potentieel. Dat biedt belangrijke 

kansen voor hun economische, sociale en ecologische duurzaamheid. Samen met 

de UNWTO bevorderen we toerisme als een middel voor sectoroverschrijdende 

groei en creëren we een omgeving waarin starters en kleine bedrijven kunnen 

groeien. Vooral vrouwelijke starters creëren vaak duurzamere en digitale 

oplossingen. Zij verdienen meer steun. Wij willen bestemmingen in de minst 

ontwikkelde landen op de kaart zetten. Een bestemming als Kaapverdië heeft het 

bewezen: toerisme is wereldwijd een positieve drijfveer voor ontwikkeling".  

 

Zurab Pololikashvili, secretaris-generaal van de UNWTO, zegt: "Voor alle minst 

ontwikkelde landen is toerisme een pijler van groei en kansen. Via het Tourism For 
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Development Fund zullen de UNWTO en TUI Care Foundation vitale investeringen 

doen voor de sector en direct samenwerken met lokale belanghebbenden. Met als 

doel het unieke potentieel van de toeristische sector te benutten om economische 

ontwikkeling te stimuleren, cultuur en ecosystemen te beschermen en opkomende 

bestemmingen op de wereldkaart van het toerisme te zetten." 

 

Het fonds beoordeelt zorgvuldig de lokale behoeften en steunt projecten die 

gericht zijn op de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen, het behoud van 

natuur en milieu, duurzame landbouw, het bevorderen van duurzame 

investeringen en het creëren van marktgerichte oplossingen die ten goede komen 

aan toeristische bestemmingen.  De landen waar het fonds zich op richt zijn Laos, 

Mozambique, Rwanda, Senegal, Gambia, Tanzania, Oeganda en Zambia.  

  

Ter ondersteuning van het fonds biedt UNWTO een platform om contact te 

onderhouden met de LDC’s, voorstellen in te dienen, geldschieters uit te nodigen 

en om evenementen te organiseren die marktgerichte oplossingen creëren en het 

potentieel van duurzaam toerisme bevorderen.  

Zoritsa Uresovic, uitvoerend directeur van de UNWTO: "De oprichting van het 

Tourism for Development Fund betekent een grote stap vooruit in de opbouw van 

een duurzamere sector. De financiering zal daar terechtkomen waar zij het 

grootste verschil maakt. Het stelt gemeenschappen in de minst ontwikkelde landen 

in staat het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van toerisme als motor van 

kansen en als instrument om cultureel en natuurlijk erfgoed te beschermen.”  

 

Alexander Panczuk, uitvoerend directeur van TUI Care Foundation, voegt hieraan 

toe: "Samen met de World Tourism Organization nodigen we potentiële partners 

uit om samen te werken en hun krachten te bundelen om het potentieel van het 

toerisme in de minst ontwikkelde landen te stimuleren. Het Tourism For 

Development Fund zal de kracht van de toeristische sector benutten in de race om 

de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te halen." 

 

UNWTO en TUI Care Foundation zullen regelmatig oproepen publiceren waarmee 

non-profitorganisaties en sociale ondernemingen in de gelegenheid gesteld 

worden een aanvraag in te dienen bij het Tourism For Development Fund.  

 

 

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 



 
 

Page 3 of 3 

 

TUI Care Foundation 
Pariser Platz 6a 

10117 Berlin 
 

www.tuicarefoundation.com 

 

Persbericht 

 

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. 

 

Contact: 

TUI Care Foundation  
Anna-Lena Strehl 
Head of External Affairs  
+49 151 22952553   

anna.lena.strehl@tui.com 


