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“a gift from the heart, in a product by hand, connecting people”: een modern, zakelijk en 
onderscheidend relatiegeschenk gemaakt door fair trade producenten in ontwikkelingslanden 
en uiteraard klimaatgecompenseerd naar Nederland gebracht.

Tuyu is een jonge, dynamische organisatie die doelgericht bijdraagt aan een duurzame 
economische ontwikkeling van kleine producenten in ontwikkelingslanden. Dat doet Tuyu 
door op een vernieuwende manier handgemaakte producten van fair-tradeproducenten 
uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika in Europa op de markt te brengen en op een duurzame 
wijze het marktpotentieel voor deze producten te vergroten.

Tuyu ontwikkelt eigentijdse en onderscheidende relatiegeschenken. De geschenken worden 
op maat voor de klant ontwikkeld en vervolgens in oplage met de hand gemaakt door een 
fair-tradeproducent. De geschenken vertellen het verhaal over de herkomst van het product en 
de, soms traditionele, wijze van produceren.

De pijlers van het beleid van Tuyu zijn design, ontwikkelingslanden, ‘sustainable’ en 
marktgericht.
De wens van de klant is het uitgangspunt voor het bedenken en ontwerpen van een geschenk. 
Tuyu zoekt een originele oplossing om de boodschap van de klant te verwoorden. Het zijn 
functionele producten met een zakelijke of persoonlijke uitstraling, afhankelijk van de 
doelgroep waarvoor het product bestemd is.
De producten worden gemaakt door producenten in ontwikkelingslanden die bewust omgaan 
met arbeidsomstandigheden en milieu. Handlingactiviteiten in Nederland worden ondergebracht 
bij een arbeidscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking.
De producten worden van vele verschillende natuurlijke materialen gemaakt. Bij verpakking, 
vervoer en andere dagelijkse activiteiten houdt Tuyu zoveel mogelijk rekening met de 
milieueffecten. Daarom compenseert Tuyu alle vrachten en zakelijk vervoer. Tuyu brengt dit 
onder bij Trees for Travel omdat de filosofie en werkwijze het beste aansluit bij de wensen van 
Tuyu.

Het doel van Tuyu is fair trade producenten in ontwikkelingslanden 
zelfstandig te helpen functioneren op de commerciële markt. Dit 
leidt tot een duurzame handelsrelatie en daarmee ondernemerschap 
en een actieve bijdrage aan maatschappelijke ontwikkeling te 
combineren.

Meer informatie over de producenten, over fair trade, materialen 
en producten, vindt u op www.tuyu.nl! 
Voor vragen kunt u terecht bij tuyu (0297) 266 778.


