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TUI Cares voor Zanzibar – plastic recycling initiatief door Chako
Zanzibar en TUI Care Foundation empowered 800 lokale
vrouwen en jongeren in tijden van crisis
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Een nieuw initiatief dat training en inkomen biedt aan 50 vrouwen en jongeren
in een nieuw ontwikkeld plastic recycling station (werkplaats)
De deelnemende jongeren en lokale ambachtslieden creëren producten gemaakt
van recyclet plastic, steunen en moedigen de eiland gemeenschappen aan
Een extra 750 lokale studenten zullen deelnemen aan een educatief milieu
bewustwordingsprogramma
550,000 kilo plastic wordt per jaar opgehaald – bijna 20% van het plastic afval
in Zanzibar

Zanzibar, 16. nov. 2020, TUI Care Foundation en Chako gaan een samenwerking aan
voor een schoner Zanzibar – hulp ter bescherming van deze prachtige archipelago in de
Indische oceaan, en tegelijkertijd ter bevordering van sociale en economische kansen
voor de bevolking. Over de komende 3 jaar wordt een zero waste plastic recycling
station (werkplaats) gebouwd en in gebruik genomen. Minimaal 50 kansarme en
werkeloze jongeren zullen training en inkomen aangeboden worden, terwijl lokale
vaklieden hun prachtige ambacht kunnen behouden, uitvoeren en een meer stabiel en
duurzaam leven kunnen leiden.
Bekend als Spice Island (het kruiden eiland) is het Zanzibar in de Oostkust van Afrika
dat barst met cultuur en historie, wat in tegenstelling lijkt met de idyllische geografie
van parel witte stranden met palmbomen lui zwaaiend in de zeebries. Al dit maakt
Zanzibar een fantastische plek om te ontdekken. Voordat de pandemie uitbrak,
kwamen er jaarlijks 400.000 mensen naar het eiland – wat toerisme het belangrijkste
groei mechanisme maakt.
Tijdens de pandemie is de economie van het eiland bijna volledig tot een stop
gekomen. Nieuwe initiatieven en partnerships zijn nodig om banen te redden en
nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor een duurzaam inkomen voor de lokale
bevolking. Het nieuwe initiatief van Chako en de TUI Care Foundation zal niet alleen
deuren open en kansen creëren voor vrouwen en jongemannen, maar het zal ook
helpen de afval en plastic uitdaging te tackelen waar het eiland mee geconfronteerd is.
In het nieuwe gevestigde plastic recycle station (werkplaats) kunnen bezoekers en
lokale bevolkingsgroepen Chako’s werkwijze ervaren, krijgen zij een rondleiding en
maken een product voor henzelf. In het hart van Zanzibar, gelegen tussen de spice
farms is hier een boutique & café op locatie, waar de volledige reeks van
handgemaakte, up- and recyclet producten beschikbaar zijn.
Het initiatief zal de plastic recycling op het eiland voorspoed brengen, en de
hoeveelheid afval dat eindigt op de stortplaatsen, op de stranden en in de zee
aanzienlijk terugbrengen.
In de gedachte van Reduce, Reuse, Recycle (verminderen, hergebruiken, recyclen)
zullen drie nieuwe product lijnen gelanceerd worden, voor een iedereen om aan te
schaffen, en daarmee de eiland gemeenschap te steunen en hun pogingen om het
afval terug te dringen
Als aanvulling is er een educatief programma voor het basis en voorgezet onderwijs
scholen opgezet met als doel 750 studenten en 50 leraren te bereiken – zowel op de
werkplaats locatie, als bij de deelnemende scholen over het gehele eiland. Het doel is
om bewustwording te creëren over het gevaar van afval dat verbrand wordt, of in de
natuur eindigt, en laat de mogelijkheden in afval verwerking zien.
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Het programma bij de scholen is ontworpen om studenten voor te bereiden op het
onderwerp recycling, en het programma op de werkplaats zodat zij zullen ervaren hoe
het afval wordt gescheiden en klaargemaakt voor de productie. Studenten zullen zelf
ook de kans krijgen een nieuw product te maken, en zo uit eerste hand te ervaren hoe
afval getransformeerd kan worden in een waardevol object. Hiermee zal het
programma de kennis en nieuwsgierigheid aanwakkeren voor vaardigheden, die nodig
zijn voor hun toekomstige ontwikkeling.
Om lokale gemeenschappen breder te helpen bevorderen, zal het initiatief meerdere
mogelijkheden bieden voor toergidsen, chauffeurs, designers, vuilnismannen (of
afvalophaal groepen) en klusjesmannen. Het doel is door de verkoop van de recyclet
en upcycled producten de werkplaats financieel zelfvoorzienend zal zijn aan het einde
van jaar 3 van de opbouw fase.
Over TUI Care Foundation
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Over de TUI Care Foundation TUI Care Foundation bouwt voort op het potentieel van
de positieve kracht van toerisme. We ondersteunen en initiëren partnerschappen en
projecten die nieuwe kansen voor jongeren creëren en bijdragen aan de ontwikkeling
van vakantiebestemmingen wereldwijd. Door vakantiegangers te verbinden aan lokale
projecten, geeft TUI Care Foundation het onderwijs, het welzijn van kinderen en
jongeren, de bescherming van natuur en milieu en de lokale gemeenschappen 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 realiseren. De foundation hecht veel waarde aan
transparantie en een efficiënt gebruik van fondsen. Daarom gaat 100% van de donaties
naar onze programma’s voor bestemmingen en betaalt TUI alle administratieve kosten
voor de stichting. TUI Care Foundation is opgericht door TUI, de wereldwijd marktleider
in het toerisme en is gevestigd in Nederland.
Over Chako & Reduce|Re-use|Relove: Recycling van plastic afval tot creatie
Chako betekend ‘jouw’ in Swahili, en het is het beste woord om de producten, missie en
visie te omschrijven. Als sociaal, creatieve onderneming opererend vanuit Zanzibar en
opgericht in 2010, trainen zij onopgeleide vrouwen en jeugd (> 18 jaar) om
handgemaakte, upcycled producten te maken uit afval. Het doel is empowerment,
vaardigheid, educatie, behoud van het (mariene) milieu en bijdragen aan de (circulaire)
economie van deze prachtige parel in de Indische oceaan.
Chako is het eerste gegarandeerde lid van de World Fair Trade Organization (WFTO) in
Zanzibar en een leider in het promoten van een eerlijk inkomen, eerlijk werk, eerlijke
behandeling, eerlijke kansen, geen discriminatie en een eerlijk milieu. Chako is een sociale
ondernemen en investeert al haar omzet in het creëren van meer banen, trainingen,
bewustwordingsprogramma’s en oplossingen voor het re- en upcyclen van toerisme
geïnduceerd afval op het prachtige eiland Zanzibar.
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