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Kijk ons filmpje op de vernieuwde website

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

Einde seizoen Fairtrade tomaten - Desert
Joy
Het teeltseizoen van onze tomaten loopt eind deze week ten einde. Wij verwijderen dan alle
tomatenplanten uit de kassen, maken alles schoon en poten weer nieuwe plantjes. De Fairtrade tomaten
zijn vanaf half november weer beschikbaar.

Op naar jaarrond Fairtrade tomaten
Inmiddels zijn we bezig om op onze teeltlocatie in Agadir, Marokko volgens Fairtrade te werken. Het
certificeringstraject hiervoor duurt twee jaar, dus we vertrouwen erop dat we onze klanten begin 2019 ook
vanuit Marokko eerlijk geteelde tomaten kunnen bieden. In Marokko loopt het teeltseizoen van week 30 tot
week 18, zodat we dan het hele jaar door onze Fairtrade tomaten kunnen leveren.

Bedankt voor het vertrouwen!
Wij willen je van harte bedanken voor de samenwerking. Onze medewerkers in Tunesië zijn erg dankbaar
voor jouw bijdrage aan de gerealiseerde projecten. Want wij kunnen dit niet alleen. Mooie resultaten bereik
je altijd samen!
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Hoe Fairtrade is Desert Joy?
Als telers van Desert Joy willen wij bijdragen aan een betere wereld met de productie van onze smaakvolle
tomaten. Ons doel is om de werkomstandigheden, maar natuurlijk ook de leefomstandigheden te
verbeteren voor onze werknemers en hun families. Hoe doen we dat? Een paar voorbeelden:
 Werk bieden aan bevolking
Desert Joy creëert veel arbeidsplaatsen voor de lokale bevolking. Het vinden van nieuwe medewerkers is
makkelijk, omdat wij werken volgens de Fairtrade-principes. Hierdoor weten mensen dat Desert Joy
goede arbeidsvoorwaarden garandeert, zoals een goed salaris en gelijke rechten voor vrouwen.
 Cursussen voor iedereen
Ook bieden wij mensen met analfabetisme een lees- en schrijfcursus aan. Onze leidinggevenden kunnen
een managementcursus volgen om mensen beter aan te sturen.
 Duurzame teelt
Natuurlijk willen wij dat onze tomaten duurzaam groeien.
Natuurlijke bronnen verwarmen de kas, zodat we zo
energiezuinig mogelijk telen. Verder recyclen wij het water
en scheiden wij al het afval.
 Elke dag een lunch
Met de opbrengsten van onze Fairtrade tomaten heeft
Desert Joy in januari een professionele keuken
aangeschaft.
Hiermee
voorzien wij onze 400
medewerkers elke dag van een warme gezonde maaltijd
tijdens de lunch. Een vaste kok bereidt de lunch met
lokale ingrediënten van boeren, slagers en bakkers uit de
buurt.

Desert Joy breidt uit
Goed nieuws! Vijf jaar na de start van Desert
Joy in Tunesië gaan wij uitbreiden met een
extra kas van 5 hectare. Deze kas moet aan
het einde van dit jaar klaar zijn. Ook hier zullen
wij tomaten volgens de eisen van Fairtrade
gaan telen.
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Ons assortiment
Volgend teeltseizoen is er een uitbreiding op ons productassortiment Fairtrade tomaten
namelijk de mini pearl tomaatjes, deze tomaatjes wegen tussen 4 tot 6 gram. Kijk voor de
meest actuele productinformatie op onze website.

Ons volgende goede doel: een betere gezondheid
Nu de keuken is gerealiseerd hebben onze medewerkers een nieuw doel gekozen. De organisatie
Fairtrade begeleidt een afvaardiging van medewerkers van Desert Joy bij de keuze. Zij kozen voor goede
gezondheid als volgende speerpunt.
Elke maand komt een gespecialiseerde arts op het bedrijf van Desert Joy die de medewerkers, mocht het
nodig zijn, kunnen bezoeken. Zo zijn al een tandarts en oogarts geweest. Ook heeft een arts voorlichting
gegeven over voeding, zoals minder suiker en zout gebruiken in het eten. Verder vertelde een expert over
de juiste werkhouding. Zo werken we ook preventief aan een betere gezondheid.

Nieuwe website Fairtrade tomaten
Neem een kijkje op onze vernieuwde website www.fairtradetomaten.nl.
Lees meer over onze projecten, medewerkers en natuurlijk alles over de heerlijke tomaten die wij hier
telen. Nieuwgierig hoe telen in de woestijn eruit ziet? Op deze site staat ook een filmpje waarin je ons
bedrijf en onze medewerkers leert kennen. En ook letterlijk een kijkje in de (nieuwe) keuken van Desert Joy
krijgt.

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

