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Desert news

Wat is Desert Joy?
Tomaten uit Tunesië, vanuit een bijzondere
teeltlocatie en Fairtrade tomaten. Barstensvol
smaak op een verantwoorde manier. Met
respect voor de medewerkers. Enthousiast,
ambitieus en hardwerkend. Om
leefomstandigheden te verbeteren en de beste
en lekkerste tomaten te telen.

In beeld
Op de foto hier boven Salha Azidi. Zij werkt vanaf het begin (2013) bij Desert Joy. Ze is een constante factor, verschijnt altijd op haar
werk met een lach en is inmiddels gegroeid tot super visor.
Twee jaar geleden is ze naar Nederland geweest. Om te kunnen kijken hoe er daar gewerkt wordt in de kassen. Een leerzame
uitwisseling van kennis en een bijzondere ervaring.
Nog meer bijzonder, vinden wij, is dat Salha volgend jaar gaat trouwen en uitgesproken heeft dat ze erg graag bij Desert Joy wil blijven
werken na haar huwelijk. Dat is zeker niet altijd gebruikelijk in deze cultuur. Zelf zegt ze hierover:
‘Ik heb het erg naar mijn zin bij Desert Joy. Het is een bedrijf waar ik elke dag kan leren. Ik heb met mijn aanstaande man overlegd om te
blijven werken. Ik vind het belangrijk omdat het me meer zelfstandigheid geeft. Hoewel ik naast het werk heus zal koken en het
huishouden zal doen, weet ik zeker dat we meer balans krijgen en het me een beter gevoel geeft.’
Salha is verkozen tot lid van het Fairtrade Premium Committee en zet zich ook daarvoor in!

Transport
Drie weken geleden zijn de eerste tomaten naar
Nederland gegaan. De tomaten worden goedgekeurd en
verzegeld door de douane en gaan met de vrachtwagen
naar Tunis. Vanaf daar gaat de oplegger per boot naar
Marseille vanwaar de tomaten naar het
verpakkingsstation GreenPack worden gebracht. Dit duurt
slechts 3 dagen!
Gelukkig niet op de manier zoals in Tunesië veel wordt
getransporteerd :)
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SIAMAP 2015
SIAMAP is een beurs in de hoofdstad Tunis met betrekking tot
agricultuur. Er waren 75000 bezoekers uit voornamelijk Noord-Afrika. En
Desert Joy was er met een stand vol Fairtrade tomaten. Het was een
groot succes! Niet alleen door onze enthousiaste medewerkers die hun
product promootten, als wel door de reacties van de bezoekers. Door de
voor hun nieuwe vorm en kleuren (rood, oranje en geel) werd er verrast
gereageerd; ‘wat zijn dit?’ ‘zijn ze van plastic?’. Ondanks het onbekende
waren de reacties op de smaak altijd positief!

Bezoek uit Holland
In de toekomst willen zusterbedrijven Agro Care en Desert Joy
meer gaan samenwerken. Verschillende medewerkers van
Agro Care hebben interesse om hun kennis te delen en samen
te werken met collega’s op de Tunesische werkvloer. Betere
samenwerking geeft gemeenschappelijke doelen, nieuwe
inzichten en betere resultaten. Ze kwamen vol enthousiasme
een kijkje nemen hoe het er nu aan toe gaat in Tunesië.
Conclusie; een modern bedrijf in een land waar alles zo anders
is.

Kasdekreiniger
Een westenwind is een wind uit de Sahara en dat betekent veel stof. En 1% meer licht geeft 1% meer oogst. Licht is
belangrijk voor een optimale groei.
Desert Joy heeft hoge boogkassen (1280 cm) van plastic. Plastic is goedkoper en door de haalbare hoogte met plastic kan
er in de kas een luchtbuffer worden gecreëerd. Hierdoor heeft de plant minder te lijden aan hoge temperaturen.
Het is gebruikelijk om het folie te laten wassen met de hand. Hierdoor is er een groter risico op ongevallen, kan het plastic
beschadigen en de kwaliteit is minder goed. Vorig jaar heeft Desert Joy dit prototype dekreiniger in gebruik genomen. Een
Manitou wordt gebruikt om de dekwasser op de kas te krijgen. Één persoon zit op de dekwasser en is ongeveer 8 dagen
bezig om 10 ha aan folie te wassen.
Ons maintenance team is trots; Bechir, Salem, Said, Mohamed, Abdelkader, Ali, Sofien, Lasaad

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

