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Desert news

De tomatenplant
We hebben inmiddels de eerste tros geoogst.

Wat is Desert Joy?
Tomaten uit Tunesië, vanuit een bijzondere

Doordat de kwaliteit van deze tomaten niet

teeltlocatie en Fairtrade tomaten. Barstensvol

goed genoeg was zijn deze tomaten aan de

smaak op een verantwoorde manier. Met

schapen van de buurman gevoerd. De tweede

respect voor de medewerkers. Enthousiast,

tros is inmiddels aan het kleuren en hier zitten

ambitieus en hardwerkend. Om

veel goede tomaten aan. Deze zijn gemakkelijk

leefomstandigheden te verbeterenen en de

te herkennen omdat ze een stuk groter zijn, ook

beste en lekkerste tomaten te telen.

zijn ze heerlijk knapperig en zoet van smaak.
De zoete smaak komt onder andere door de
vele zonuren in Tunesië. Dat zullen jullie
proeven als de eerste zending aankomt. De
eerste grote zending zal week in 44 zijn –
ongeveer 5 ton.

ISO 22000
Desert Joy heeft het certificaat ISO 22000
behaald. Deze norm stelt eisen aan voedselen veiligheidscondities en een effectief
management op basis van ISO 9001. Omdat
Desert Joy al het product exporteert heeft dit
certificaat een voordeel voor internationale
erkenning.

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

www.desertjoy.tn

www.fairtradetomatoes.com

VAT 1276417H/000/A/M RIB 10705007047781378813 STB GABES

Uitgave 2 Oktober 2015

Biologische
bestrijding
Dat de tomaten in ons bedrijf in

begrippen een unicum. Er wordt hier

Nieuwe
medewerkers

heel anders tegen chemie

Door de uitbreiding van Desert Joy van

aangekeken.

7,5 naar 10 hectare en met het nieuwe

In de kas bestrijden we zoveel

seizoen voor de boeg, hebben we een

mogelijk met biologische

groep van 50 mensen uitgenodigd uit een

oplossingen; de Nesidiocoris is een

ander dorp. De huidige medewerkers

roofwants en deze helpt ons de strijd

komen voornamelijk uit elHamma, maar

aan te gaan met de schadelijke witte

deze enthousiaste vrouwen komen uit

vlieg en Tuta absoluta.

een nabij dorp Matmata. We denken dat

Tunesië even schoon worden geteeld
als in Nederland is voor Tunesische

het goed is om de werkgelegenheid te

Sport
Er is niet veel vermaak in het zuiden
van Tunesië omdat daar geen geld
voor is. Sport is gezond en leuk voor
iedereen en dit willen we graag
stimuleren, in het bijzonder voor
kinderen en vrouwen; in deze
cultuur is het niet gebruikelijk dat
vrouwen kunnen sporten. Desert
Joy sponsort daarom voetbal en
tennis. En heeft zijn eigen
tennisteam dat 1x in de week
samenkomt met veel pret.

Coöperatie ‘Primeurs du sud’
Afgelopen week is een coöperatie opgericht met alle kwekers uit het zuiden
van Tunesië (127 ha). De naam is geworden ‘Primeurs du Sud’. Onze
partner Najib Zarrouk is verkozen tot voorzitter. Er is een actieplan en een
budget vanuit Europa. Gezamenlijk gaan de gezonde producten meer
promotie krijgen, is er de intentie een laboratorium op te richten, een
proeftuin en een scholingsplan voor werknemers.

spreiden. De vrouwen werden met de bus
opgehaald, kregen een introductie en
een rondleiding door de kassen in
groepjes. Naderhand werd er gevraagd
wie er zou willen werken bij Desert Joy –
alle vingers gingen de lucht in.
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Eid al-adha
Eind september was het Offerfeest, het grote feest
ofwel Eid Al-Adha.Van tevoren is het een rumoer van
jewelste, schapen worden overal verkocht en
gekocht, getransporteerd op brommertjes, zoals er in
Nederland tijdens kerst met bomen wordt gesleept.
Het feest herinnert je eraan dat je bereid bent te
offeren voor God. Op deze dag slachten de moslims
schapen. Het vlees van de schapen wordt verdeeld
onder familieleden en armen en hierna met elkaar
opgegeten.
Wij waren uitgenodigd en deelden mee in de
traditionele gerechten (waaronder gevulde
schapenmaag). Geen stukje schaap bleef onbenut.
We keken onze ogen uit.

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

