
TEMA samarbetar med Help to Help

TEMAresor inleder ett samarbete med crowfunding-organisationen Help to Help och stöder tanzanisk lärarstudent.

Organisationen Help to Helps idé är att genom crowdfunding sponsra högskolestudier för unga begåvningar utan egna ekonomiska resurser. Samarbetet
som nu inleds innebär dels ekonomiskt bidrag till Help to Help som organisation, men också att TEMA bekostar hela den resterande utbildningen för en
lärarstudent vid namn Frank Kimario i Tanzania.

- Vi på TEMA är glada för det här samarbetet. Genom våra resor har vi utvecklat ett nära band med Tanzania, vilket gör att det känns självklart att bidra
ekonomiskt till Help to Help som organisation med också när det kommer till vår fadderstudent Frank, säger Lin Kraft, chef för TEMA.

Lärastudenten Frank - en kille med drömmar

Frank föddes 1991 i en enkel bondby i Arusha i norra Tanzania. Nu studerar han till lärare vid universitetet i Dar es Salaam och har två år kvar till sin
examen Bachelor of Arts with Education. Hans dröm är inte bara att bli en inspirerande lärare utan också att kunna vara med och utveckla Tanzanias
utbildningssystem. På fritiden gillar han att diskutera med sina vänner, simma och dansa.

Fakta om Help to Help

Help to Help sponsrar högskoleutbildning för ungdomar i Tanzania genom crowdfunding av skolavgifter. Visionen är att ge behövande men drivna unga
människor möjlighet att uppnå sina drömmar och att vara del av en hållbar positiv förändring genom att utbilda sig till lärare, sjuksköterskor, ingenjörer, etc.
vid tanzaniska lärosäten. För att studenternas utbildning ska komma fler till gagn har Help to Help knutit sig till lokala arbetsgivare som ger studenterna en
insikt i arbetslivet redan under studietiden och som inte sällan anställer nya medarbetare från Help to Helps studentnätverk. På så sätt kommer studenterna
i arbete efter studierna, kan försörja sina familjer och dessutom bidra med sin kunskap till samhället.

För mer information, kontakta:

Leyla Öfwerström, informatör, 08-720 73 17

TUI Nordic/Fritidsresegruppen är med en marknadsandel på 20 procent den största aktören på den nordiska resemarknaden. Koncernen etablerades 1961 och erbjuder charterresor, flyg
och kryssningar. Några av de populäraste resmålen är Kanarieöarna, Thailand och Turkiet. TUI Nordic/ Fritidsresegruppen består av researrangörerna Fritidsresor, TEMA, Nazar och
WonderCruises, Star Tour i Danmark och Norge, Finnmatkat i Finland och flygbolaget TUIfly Nordic. Koncernen ingår sedan 2000 i den världsledande resekoncernen TUI Group, världens
ledande turistkoncern med verksamhet i omkring 180 destinationer världen över. Koncernen är baserad i Tyskland och TUI Groups aktie är med i både FTSE 100 index, som är ledande på
Londonbörsen och Tyska MDax. Under det finansiella året 2013/14 noterade TUI Group en omsättning om €18.7bn och ett operativt resultat om €869m. Gruppen har omkring 77,000
anställda i 130 länder och erbjuder sina cirka 30 miljoner kunder heltäckande service från bokning till hemkomst. TUI täcker med sin verksamhet hela den turistiska värdekedjan, vilket
innefattar ledande researrangörer 1,800 resebyråer i Europa, sex flygbolag med mer än 130 medium- och långdistansflygmaskiner, mer än 300 gruppägda hotell däribland RIU och
Robinson. Med kryssningsfartyg som MS Europa och lyxkryssningsfartyget MS Europa 2, TUI Cruises “Mein Schiff” flottan och fartyg under varumärket Thomson Cruises i Storbritannien
så är TUI väl positionerat på den starkt växande kryssningsmarknaden. Globalt ansvarför hållbar ekonomi, ekologi och social verksamhet är grundläggande i vår företagskultur. Som den
enda turistgruppen i världen är TUI är medlemmar av FNs Global Compact. Samtidigt är koncernen listad på välrenommerade Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).


