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TUI Care
Duu rzame trip in

Foundat¡on
Riviera Maya, Mexico
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TUI Care Foundatton ondersteunt wereldwijd initiatieven ter ondersteunrng van jangeren en om bijte dragen aan de ontwtkkeltng

vakanttebestemmingen.ln de populaire Riviera Maya tn Mextco lopen er twee prajecten, onderdeelvan hetTUl Juntar Academy-programma,

die tnzetten op tra¡ningen en tooß rand duurzaam toensme. Het eerste project gebeurt in samenwerktng met Ratnfarest Alltance en wtl 'Young

Ambassadors' voor natuurbescherming creëren. ln het tweede project (ism. ECPAT) wil de stichting jongeren bewust maken voor de gevaren van

kindermisbrutk.TUl Care toundation nodigde van 25 tot 29 met een rnternattonale groep journalisten uit om de projecten aan de Riviera Maya

met eeen agen te zten.TM was ookvan de partij.
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TUlCare Foundation:
internationaal en lokaal

Elise A lart, Executive DirectorTU Care Foundation, leqt uit

dat de stichting opgericht is doorTUl onafhankelrlk werkt

aan het opbouwen van relaties met lokale partners en

internatÌona e organlsaties om een zinvolle, Langdurige

impact te realiseren.'We steunen in een groot aantalTU -

bestemmingen plaatsel¡ke projecten, die onderwijs en

weizijn van kinderen en jongeren en de bescherming

van de natuur en het milieu een boost rnoeten geven.

Met de twee projecten ìn de Riviera Maya, trachten we

actieplannen opte zetten die enerzijds de impact op het

nilier, verkleirer en ande'z-ds de positieve inpacr op

de befemming vergroten'l

Rainforest A[[iance

Met 5 miìjoen vakantiegangers per jaar is Riviera Maya

de meest populaire vakantiebestemmìng van Mexìco.

Toerisme is dan ookeen belangr¡ke bron v¿n inkomsten.

Het schiereiland Yucatan ls gezegend met het dichtst

beboste gebied van het land en het op één na grootste

koraalrif ter wereld. Maar het toerisme heeft met zrjn

ecologische afdruk wel dege ¡k impact op het mí Ìeu.

Om er zeker van te zijn dat de lokale gemeenschap

ook in de toekomst van het toerisme kan blijven

profiteren, moet men zich er van bewust z¡n dat er op

een duurzame manier met de karakteristieke natuur

moet worden omgegaan. TU Care Foundation startte

daarom in samenwerking met Rainforest Alliance een

trainingsprogramma op voor zon 300 eraren om hen

in staat te siellen om de volgende generatie te wijzen

op het belang natuurberschermÌng en het duurzame

ontwikkeling.

l\4aria Ghiso, Education Program Manager van

Rainforest A liancg, is. bl¡ met het partnership met TUI

Care Foundation:'Door deze samenwerking kunnen

we onze milieueducatie in lVexico uitbreiden en verder

bouwen aan de bewufwording over duurzaamheid.

Momenteel z¡n zon 300 eraren uit de streek met een

training begonnen. We hopen dat we hiermee meer

dan 6,200 leerlingen in de 
""eft¡d 

van 
'13 tot 18 jaar te

bereikenl

0m beter de impact van het project te begrijpen,

bezochten we in Puerio l\4oreles een plaatselijke school

waar eerlingen toonden wat ze opgestoken hadden

in de lessen over duurzaamheid,OpvalLend was hun

enthousiasme en bevlogenheid. Het werd de bezoekers

duidel¡k dat velen reeds doordrongen waren van het

belang van een duurzame ontwikke ing van hun

ìeefomgeving.

TUI Care Foundation nam de journalisten ook op

sleeptouw om in het binnenland van Yucatan enkele

duurzame ìnitiatieven te ontdekken. ln Si¡il Noh Ha

(betekent'mooie natuu/in Maya) kon men kennis maken

met een iokaal ecotoerisme initiatief dat gerund wordt

door de plaatselrlke bevolking. Het toeristische complex

ligt mîdden in het Kanan K'aax reservaat en werd in

2009 geopend. n dit ecoresort kunnen toerifen zich

laten onderdompeien in de natuur Plaatselijke gidsen

leren de bezoekers alles over de flora en fauna van het

omringende woud. Er is tevens moge ijkheid om te

logeren in eenvoudige hutten, waar je wakker wordt

met oerwoudgeluiden. Ook de Ecotour aan de Muyiì

Lagoon was een belevenis.

compLete cruise rond de aarde. Het schip
retderfgoedsites van UNESCO te bezoeken.
rvernachtingen in San Francisco, HonoLutu,
rde doortocht door het Panamakanaat.

De leerlingen van de school in Puerto lt/torelos waren duidelijk doordrongen
van het van een duurzame ontwikkeling van hun leefomgeving.
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Van links naar rechts: Maria Ghiso (Education Program
Manager, Ra¡n Forest Alliance), Edgar Gonzalez Godoy (Director

Rainforest Alliance lu4exico) en Elise Allart

Deze lagune Ligt in de Bîosphere Reserve van Sian Ka'an,

dat in 1987 door de UNESCO tot World Heritage Site

werd uitgeroepen. Deze plek is zowel interessant voor

natuur- als cultuur iefhebbers (je vindt er een oude

N4ayafad),

Strijd tegen kindermisbru ik

Helaas is ìn veel delen van de wereld kindermisbruik

nog steeds een groot probleem, Ln toeristische

gebieden, zoals de Riviera Maya, z¡n minderjarigen

soms het slachtoffer van seksuele uitbuiting.0m deze

misdaden tegen te gaan, s ootTUl Care Foundation een

overeenkomst met ECPAT, het internatlonale netwerk

tegen seksuele uitbuiting van kinderen. E ise Allart:"

Samen met ECPAT hebben we in Mexico partnerships

opgezet met de toeristische industrie, NGO's en de

federale en plaatselijke regeringen om een netwerkopte

zetten om kinderen effectiefte beschermen, Bovendien

hebben 15 hotels (waaronder de 1 1 RU hotels) aan

de RÌviera Maya een code ondertekend, waardoor ze

zich verbinden om vermoedelijke kindsextoeristen te

ontmaskeren en het misbruik te rapporterenl

ln dit project worden kinderen en jongeren zelf

bewustgemaakt van het probleem.TUl Care Foundation

werk via ECPAT Mexico dan ook samen met scholen en

gemeenschapscentra om kinderen een stem te geven,

ln een Community Center in een buitenw¡kvan Cancun

lìeten kinderen enjongeren aan de bezoeken zien dat ze

kinderbeschermìng en mensenrechten serieus nemen

en dat ze STOP zeggen tegen sekuele uitbuiting van

de meest kwetsbare groep mensen.
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