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Desert news

Wat is Desert Joy?

Wat?

Tomaten uit Tunesië, vanuit een bijzondere teeltlocatie.

We willen graag wat meer
zichtbaarheid geven aan onze
gebeurtenissen. Om meer beleving te
krijgen bij tomaten uit het noorden van
Afrika. Waar het er heel anders aan
toe gaat dan in Nederland. Elke
maand of eerder zal er een
nieuwsbericht verschijnen, veel beeld
en weinig tekst is het uitgangspunt.
Maar soms zal enige uitleg nodig zijn.
Desert Joy, een bedrijf waar na ruim 3
jaar inzet 10 hectare aan kassen
staat. Waar we aan 175 mensen een
baan kunnen bieden en de mogelijk er
is om super tomaten te produceren.

Fairtrade tomaten. Barstensvol smaak op een
verantwoorde manier. Met respect voor de
medewerkers. Enthousiast, ambitieus en hardwerkend.
Om leefomstandigheden te verbeteren en om de beste
en lekkerste tomaten te telen.

De planten voor het
aankomende jaar staan er in
Afgelopen jaar hebben we in Tunesië voor het eerst Santa’s
geteeld. Een ideale teelt voor de werkgelegenheid, door de
arbeidsintensiviteit van het plukken. Ook dit jaar hebben we
gekozen voor het ras Angelle voor 5 ha. Het is een ras dat iets
minder kilo’s geeft, maar een uitmuntende smaak heeft. Vorig jaar
hebben we deze begin september geplant, dit jaar half augustus.
Dit jaar is er 2,5 ha bijgebouwd, dus in totaal staat er 10 ha aan
kassen. Naast Santa’s hebben we twee weken later 2,5 ha Axiany,
1,5 ha oranje Santa en 1 ha gele cherry geplant.
ENCHALLAH rijdt de eerste truck met tomaten half oktober naar
Nederland!

Desert Joy S.A.R.L.
Chenchou km 20 Gabès 6095
info@desertjoy.tn

www.desertjoy.tn

www.fairtradetomatoes.com
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Elke keer beter!
Zelfs te warm voor hommels
Het is de laatste weken erg warm, zo warm dat zelfs het
hommelvolk niet actief genoeg is. Om de hommels te laten vliegen
hebben we grote kuilen gegraven om het hommelvolk in de kast
koel te houden. We gooien er zelfs dagelijks ijs van de lokale
visboer bij om het nog wat kouder te maken. En het werkt :)
De planten staan schraal en we telen met een hoge EC, maar
inmiddels bloeit de 4e tros!
Al met al liggen we 5 weken voor op vorig jaar en we verwachten
vanaf de 2e tros te exporteren.

We kregen een betere plant beleverd dan
afgelopen jaar. De plantenkweker heeft een
osmose installatie aangeschaft en dit gaf
een positief effect op de groei.
Vorig jaar kregen we ons werk niet af
omdat we te weinig electrokarren hadden.
Hierdoor hebben we enorme trossen met
soms wel 50 – 70 bloemen niet kunnen
snoeien. Dit gaf weer enorm veel
oogstwerk, doordat de tomaten te klein
bleven. En kwamen we achter in werk, met
als gevolg teveel rode tomaten. Ook zijn
eindvruchten van te grote trossen vaak
zwak. Dit jaar liggen we goed op schema
met het werk en gaat dat alvast beter!

Eerste tomaat en trotse medewerkers!

Minister op bezoek
Vorige week kwam de Tunesische minister van Binnenlandse Zaken op bezoek bij
Desert Joy. Met de gouverneur, burgemeester & Co. En een cameraploeg. Later bleken
we nationaal nieuws te zijn.
Met name de dankbaarheid voor werkgelegenheid werd uitgesproken. In Tunesië zijn
veel jonge mensen. Educatie is redelijk goed. Maar er is weinig werk, voor velen een
uitzichtloze situatie. Ook het belang van internationale samenwerking werd benadrukt.
Het is geen Tunesisch bedrijf. Geen Nederlands bedrijf. Maar wel een goede mix.

Heb je opmerkingen, vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsupdate?
Mail naar info@desertjoy.tn of bel 00216 92 591 730

