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Desert news

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.

Tomaten
Op dit moment zijn we in alle kassen in volle productie. Met 4 verschillende soorten tomaten is het zo nu en dan een hele
uitdaging om aan de behoeften van de verschillende soorten planten te kunnen voldoen. Gelukkig staat ook hier de lente voor
de deur en dat betekent dat de Tunesische zon flink zijn best doet. En met dit vele zonlicht weten onze planten zich prima
raad. De kwaliteit en smaak van onze tomaten is momenteel uitstekend. Door de grote hoeveelheden suikers die de planten
kunnen maken met al dat zonlicht zijn de tomaten op dit moment net zo zoet als Hollandse aardbeien! Maar al dat licht is ook
een waarschuwing voor de warme zomer die hoe dan ook gaat komen. Daarom zijn we volop bezig de plant voor te bereiden
op de warmere periode, zodat de kwaliteit ook later in het seizoen gegarandeerd kan blijven. We zorgen ervoor dat de plant
meer bladeren gaat maken, deze extra bladeren kan de plant straks goed gebruiken om extra water te verdampen. Door deze
verdamping koelt de plant zichzelf en de kas. De planten kunnen zichzelf en de kas zo goed koelen dat het zomers in de kas
wel 10 graden koeler kan zijn dan buiten. Dit is nodig ook want met buitentemperaturen van 38-40 graden Celsius kan het flink
warm worden in Tunesië!
Kortom, op dit moment genieten we van de mooie tomaten die we dagelijks oogsten en zijn we tegelijkertijd druk doende ons
voor te bereiden op de warme Afrikaanse zomer!

Award voor Dali
Mohamed Ali (Dali) studeerde Plant Productie aan de universiteit van Tunesië en werkt nu
voor Desert Joy. Tijdens zijn studie heeft hij een idee uitgewerkt waar hij erg enthousiast
over was; hoge kwaliteit compost maken van organisch afval door toevoeging van wormen,
met als doel waarde te geven aan ongebruikt organisch afval en het reduceren van
Milieuverontreiniging.
Composteren is een mix maken, in dit geval van slachtafval en hout, welke wordt verteerd
door micro-organismen onder bepaalde temperatuur, vocht- en zuurstofgehalte. De
aardwormen (Eisenia foetida) die worden toegevoegd zorgen zelf voor een evenwicht
tussen de juiste hoeveelheid voedsel, de beschikbare ruimte en het aantal aardwormen.
Deze compost is van hoge kwaliteit door de uitwerpselen van de wormen.
Dali (in de groene trui) is hiermee tweede geworden in de nationale innovatie competitie!
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BIO tomaten & sugar snaps
Dit jaar is er een proef gestart om BIO te telen bij Desert Joy. Dit had
natuurlijk voorbereiding nodig; certificering halen volgens de richtlijnen
van ECOCERT, geschikte rassen selecteren, informatie zoeken over
het maken van biologisch compost en er werden 4 tunnels (à 500 m2)
neergezet op een kavel naast de huidige kassen, voor het planten van
tomaten en sugar snaps. Vloeibare compost wordt getrokken van
enorme theebuilen met organisch materiaal. En knoflook wordt
gebruikt om insecten en plagen te weren. Onze Nahed Ferchichi is
verantwoordelijk voor de BIO teelt en behandelt de planten alsof het
haar eerste kindjes zijn. Het ziet er keurig uit en de planten groeien
goed en gestaag. Dat zou super zijn; Fairtrade én BIO tomaten of
sugar snaps! Wordt vervolgd.

In beeld
Op de foto hierboven staat Hanen Benkhoud.
Hanen is moeder van 2 kinderen en werkt
vanaf het begin bij Desert Joy als financieel
administrateur. We vroegen haar naar haar
ervaring als werkende moeder, hoe haar
omgeving hierop reageert en waarom ze werkt.
Want een werkende moeder is geen
vanzelfsprekendheid in deze regio van
elHamma:
“Toen ik begon met werken was het een lastige
situatie in mijn leven, ik heb er goed over
nagedacht. Een vrouw met 2 kinderen, beide
met een zwakke gezondheid, en een man die
ver weg werkt en alleen in het weekend thuis
is. Maar Desert Joy bleek een plek waar ik mijn
problemen kon vergeten en heeft een positieve
impact op mijn leven. Ik voelde dat ik een
productief persoon kon zijn, zoals ik dit ook
altijd wilde tijdens mijn studie. Niet alleen een
moeder die kon wassen en koken. In de tijd
toen mijn kinderen veel ziek waren was ik
weleens bang dat ik ontslagen zou worden
maar gelukkig was dit niet het geval. Ik heb
een moeder die ook best veel opgevangen
heeft en ik kan parttime werken (36 uur in de
week). In het zuiden neemt het aantal vrouwen
dat werkt wel toe maar het is nog steeds erg
moeilijk. Andere mensen bestormen je soms
met vragen en dan moet je jezelf verdedigen.
Iedereen heeft een mening en de sociale druk
is best groot. Maar ik ben gelukkig! Ik heb een
goede man, een goede moeder en ik werk bij
een goed bedrijf met een leuk team. De sfeer
van Desert Joy kan je bij een ander Tunesisch
bedrijf niet vinden.”

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

