Albanië en kleine boeren
Een Co-Impact Sourcing Verhaal

Helichrysum oogsten

dōTERRA's Inkoop in Albanië

Albanië heeft een lange geschiedenis in het produceren van essentiële
oliegewassen dankzij het ideale klimaat en de vruchtbare bodem. dōTERRA
begon vanaf 2016 nauw samen te werken met onze partner in Albanië om
een Co-Impact Sourcing modeloperatie te ontwikkelen voor het produceren
van premium kwaliteit Helichrysum, Laurel Leaf, Lavender, Juniper Berry en
andere oliën en ingrediënten. Essentiële oliegewassen, met name Helichrysum,
gedijen uitstekend in de lange, droge zomers, het mediterrane klimaat en
de rijke bodem van Albanië. Hun productie, met een hogere winstmarge
dan die van traditionele gewassen, draagt bij tot het scheppen en in stand
houden van werkgelegenheid in plattelandsgebieden en zorgt voor hogere
gezinsinkomens voor kleine boeren.

Shqipëria

Om na te streven wat puur is, implementeert
dōTERRA’s partner met trots onze Sourcing Guiding
Principes, waaronder de eerlijke behandeling
van en investering in boeren en hun omliggende
gemeenschappen. In het kader van die verbintenis
worden betalingen aan landbouwers verricht
binnen 48 uur na de verkoop van hun grondstof.
De landbouwers krijgen ook langetermijncontracten
aangeboden, wat betekent dat zij voor meer dan
één seizoen een gegarandeerde koper hebben.
Dankzij deze langetermijncontracten kunnen
landbouwers investeren in hun velden en plannen
maken voor de toekomst.

Laurierbladvelden

Distillatie
Helichrysum

Helichrysum, een kleine groenblijvende plant met
goudgele, bolvormige bloesems, wordt geoogst in
de vroege tot middenzomer wanneer de bloemen
rijp zijn. De planten worden gedurende ongeveer
twee uur met stoom gedistilleerd op dezelfde dag
dat ze worden geoogst.

Laurel Leaf

Laurierblad dat geoogst wordt voor dōTERRA's
essentiële olie komt voornamelijk van boerderijen
in Zuid-Albanië. Deze boerderijen verminderen de
kans op overoogst van de inheemse in het wild
groeiende laurierbomen. De bomen gedijen op
hellende, goed gedraineerde bodems en worden
ongeveer 3 meter hoog gehouden om het oogsten
te vergemakkelijken. Zodra de bomen 3 tot 4 jaar
volgroeid zijn, worden de bossige donkergroene
bladeren en kleine takken zowel machinaal als
met de hand geoogst voor de productie van
essentiële olie. Het proces van het laden van de
distilleerketels, het distilleren en het weer lossen
van de distilleerketels duurt ongeveer twee uur.

Lavender

dōTERRA's partner, die nauw samenwerkt met het
team van dōTERRA's Esseterre Bulgarije, heeft in
2018 lavendel geplant en is begonnen met het kweken
ervan in Albanië. Het zonnige, droge klimaat en de
rotsachtige bodem van Albanië is vergelijkbaar met
die van Bulgarije, en lavendel gedijt op beide plaatsen.
Lavendel, met zijn uitgesproken paarse bloemen,
wordt geoogst zodra de zomerzon de bloemen heeft
uitgedroogd-op dat mo ment produceren ze een
grotere hoeveelheid en een betere kwaliteit olie. De
stoomdistillatie vindt plaats op dezelfde dag als de
oogst en duurt ongeveer twee uur.

Juniper Berry

Jeneverbessen groeien aan struikachtige
groenblijvende coniferen die van nature op het
noordelijk halfrond voorkomen en goed gedijen
in het Balkangebied van Europa. De essentiële
olie wordt gewonnen door stoomdistillatie van
de donkerblauwe bessen, die vaak met de hand
worden geoogst.

Koplik

Helicrysum
Lavender
Juniper Berry

Tirana

Helicrysum
Lavender
Juniper Berry
Laurel Leaf

Sarandë
Laurel Leaf

SNELLE FEITEN
Albanië ligt op het kruispunt tussen de Adriatische en
de Ionische Zee ten noordwesten van Griekenland.

dōTERRA koopt Helichrysum, Laurel Leaf, Lavender,
Juniper Berry, Vitex,en andere oliën in uit Albanië.

De kustlijn van Albanië beslaat ongeveer een kwart In het Albanees is de naam van het land Shqipëria,
van het grondgebied en draagt bij aan een gematigd wat betekent Land van de Adelaars.
klimaat met milde, natte winters en hete, droge
De Albanese vlag heeft een rode achtergrond met in
zomers.
het midden een tweekoppige zwarte adelaar die de
Albanië herbergt meer dan 3.250 plantensoorten, hereniging van het noorden en het zuiden voorstelt
goed voor 30 procent van alle flora in Europa.
ten tijde van de nationale held Gjergj Kastrioti, ook
bekend als Skanderbeg.

Oogsten van jeneverbes

dōTERRA Healing Hands Foundation en Albanië
De dōTERRA Healing Hands Foundation heeft verschillende projecten gesteund in de gemeenschappen
van essentiële olieboeren in Albanië. De projecten worden geselecteerd op basis van de behoeften en
verzoeken van de bevoorradingsgemeenschappen, of gemeenschappen waarin de boeren en hun
gezinnen wonen. Leiders in inkoop-gemeenschappen identificeren de projecten, die vervolgens worden
beoordeeld, goedgekeurd en gefinancierd door dōTERRA Healing Hands.

Enkele hoogtepunten van het project zijn:
Tijdelijke opvangplaatsen: In november 2019 kreeg
Albanië te maken met een verwoestende aardbeving
met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter op
34 km ten noordwesten van de hoofdstad Tirana.
De dōTERRA Healing Hands doneerden fondsen om
te helpen bij de bouw van tijdelijke onderkomens,
gezondheidsondersteuning te bieden en in dringende
basisbehoeften te voorzien, en zo meer dan 1100
mensen te helpen die door de aardbeving werden
getroffen.
Schoolbadkamers: Met donaties van dōTERRA Healing
Hands werden badkamers in twee plattelandsscholen
heropgebouwd zodat de leerlingen regelmatig naar
school kunnen, vooral meisjes. Voordat de toiletten
werden verbeterd, liepen de leerlingen vaak gemiddeld
30 minuten om naar het toilet in hun huis te gaan, en
velen, vooral meisjes, kwamen niet terug voor de rest
van hun lessen. Na de verbouwing van de toiletten
steeg het aantal vrouwelijke leerlingen van 65% tot
90 à 100%.
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Programma ter bestrijding van mensenhandel:
dōTERRA Healing Hands is een partnerschap
aangegaan met de Mary Ward Loreto Foundation
om een programma te steunen ter preventie van
mensenhandel voor jongeren die dicht bij de zuidgrens
van Albanië met Griekenland wonen, met name in
plattelandsgebieden. Het programma, dat wordt geleid
door een maatschappelijk werker en een psycholoog,
biedt persoonlijke en online trainingen en activiteiten
voor jongeren op het gebied van leiderschap, gezonde
relaties, zelfverwezenlijking, activisme voor de
gemeenschap en vrijwilligerswerk leren. Daarnaast
is een 10 maanden durend opleidingsprogramma
voor maatschappelijk werkers van de overheid
geïmplementeerd om hun capaciteit op het gebied van
redding, traumabegeleiding en preventie te vergroten.
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