Persbericht

Meer dan 800 studenten in Jordanië, Duitsland en Zweden zullen
deelnemen aan een in-school mentor programma
•
•
•
•

Mentor International en TUI Care Foundation lanceren wereldwijd partnershap
Het mentor programma richt zich op het vergoten van inclusiviteit en arbeidsmarktkansen
Een multinationaal initiatief voor empowerment van jongeren via persoonlijke ontwikkeling
Rond 100 vrijwilligers uit de lokale gemeenschap betrokken in inspiratie en motivatie workshops

24 september 2019. Tijdens de Mentor Duitsland Jeugdconferentie, die in het bijzijn van H.M. Koningin Silvia van
Zweden plaatsvond, lanceerden Mentor International en TUI Care Foundation een wereldwijd partnerschap. De twee
organisaties bundelen hun krachten om samen een mentor programma te draaien voor jongeren uit kwetsbare
gemeenschappen in Jordanië, Duitsland en Zweden. Het programma zal worden opgezet door Mentor’s nationale
kantoren en onder de TUI Junior Academy worden uitgerold.
Workshops om het zelfvertrouwen, inclusiviteit en ouderbetrokkenheid te vergroten zullen de ontwikkeling van
jongeren stimuleren. Hierdoor zal het risico op sociale afzondering en destructieve patronen afnemen, terwijl betere
schoolresultaten en de kans op een welvarender leven zullen toenemen. Het project is in lijn met de VN Jeugd
Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de 2020 strategische doelen van TUI Care Foundation.
“Deze samenwerking geeft Mentor de mogelijkheid om een verschil te maken voor honderden jonge mensen. We zijn
ook verheugd om samen te werken met Mentor Arabië, Mentor Duitsland en Mentor Zweden, en tegelijkertijd met
veel lokale vrijwilligers” zegt Sara Revell Ford, Secretaris-Generaal van Mentor International.
Het initiatief zal trainingen verzorgen voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, als aanvulling op het
technische schoolcurriculum. Het mentor programma zal specifiek in scholen in sociale achterstandswijken, en met
een lage prestatie index, worden aangeboden. De deelnemers zullen tussen de 13-17 jaar oud zijn, de meerderheid
van kwetsbare groepen in de samenleving. Mentor en TUI Care Foundation zullen vrijwilligers werven uit de lokale
gemeenschappen, waaronder werknemers van diverse onderdelen van TUI Group. Het mentor initiatief zal lopen
vanaf de herfst 2019 tot de zomer 2020.
“Het samenbrengen van de school, de gemeenschap, families en professionals, om ervaringen te delen en
oplossingen voor uitdagingen te vinden, kan een sterk en inspirerend middel zijn om de transitie van school naar werk
te bevorderen. Ons initiatief bouwt een sociaal netwerk voor studenten en brengt hen in aanraking met professionele
en persoonlijke ervaringen waar zij zich mee kunnen verbinden. Het verbeteren van de levenskansen van jonge
mensen en hen verder ontwikkelen om hun volledige potentieel te bereiken, is de kern van het werk van TUI Care
Foundation op het gebied van onderwijs, zegt Thomas Ellerbeck, Voorzitter van het Bestuur van TUI Care
Foundation.
OVER MENTOR INTERNATIONAL
Mentor International is een internationale non-profit ontwikkelingsorganisatie die jonge mensen helpt een weg te
vinden naar een veelbelovende toekomst. Mentor implementeert programma’s voor jonge mensen om hun
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persoonlijke vaardigheden, ontwikkeling en schoolmotivatie te versterken. Ook bieden ze beschermende factoren
om risicovolgedrag zoals drugs, alcohol en afzondering, te voorkomen. Mentor betrekt vrijwilligers van partners en
lokale gemeenschappen om de jongeren volwassen rolmodellen te bieden. Mentor International is opgericht in 1994
door H.M. Koningin Silvia van Zweden, in samenwerking met leden van de Wereldgezondheidsorganisatie, in eerste
instantie gericht op preventie van drugsgebruik en middelenmisbruik. Mentor is vertegenwoordigd in Europa, de
Verenigde Staten en de Arabische regio. Website: mentorinternational.org

OVER 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 een betekenisvolle en 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.
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