C&A Europa en C&A Foundation starten samenwerking met Women on Wings
C&A-vrijwilligers delen zakelijke kennis met Indiaas textielbedrijf
Brussel, 20 januari 2015. C&A Europa en C&A Foundation kondigen met trots hun samenwerking met de
Nederlandse maatschappelijke organisatie Women on Wings aan. Middels deze samenwerking zullen
C&A-medewerkers bedrijven op het platteland van India, die voornamelijk vrouwen in dienst hebben,
begeleiden op het gebied van productie en hen voorbereiden op de export van kleding en
modeaccessoires naar nieuwe afzetmarkten. Door de hulp van de C&A-vrijwilligers moeten de
doelstellingen van omzetgroei, nieuwe banen en inkomens voor vrouwen bereikt worden. Van 10 tot en
met 18 januari is een eerste groep van zes C&A-vrijwilligers van het C&A-kantoor in Vilvoorde (België)
naar India gegaan om Jharcraft, een textielbedrijf, te adviseren over hoe het bedrijf nieuwe
afzetmarkten kan opzetten voor zijn producten.
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“In veel van de landen waar kleding voor C&A wordt geproduceerd, zoals India, worden kleine
bedrijven en gemeenschappen geconfronteerd met enorme economische, ecologische en sociale
uitdagingen. Samen met C&A Foundation richten we ons op het initiëren en opschalen van projecten die
de arbeidsomstandigheden, vaardigheden en kennis van de lokale bevolking en gemeenschappen
bevorderen. De samenwerking met de Nederlandse maatschappelijke organisatie Women on Wings is
daar het resultaat van en biedt ons de mogelijkheid om onze zakelijke kennis te delen om zo een
belangrijke bijdrage te leveren in India”, zegt Catherine Louies, Sustainable Business Development C&A
Europa. “Gelijksoortige projecten in samenwerking met Women on Wings zullen in de toekomst worden
gestimuleerd onder C&A-medewerkers uit heel Europa.”
De groep C&A-vrijwilligers gaven een tweedaagse workshop in samenwerking met verschillende Indiase
zakenpartners van Women on Wings. Vervolgens werd drie dagen in meer diepgaande sessies gewerkt
aan de voorbereiding van het senior management van Jharcraft op verschillende export gerelateerde
onderwerpen.
“Middels deze samenwerking met Women on Wings willen we meer vrouwen in staat stellen hun eigen
inkomen te verdienen, waardoor ze betere financiële middelen hebben om hun levensomstandigheden
te verbeteren. Economische onafhankelijkheid van vrouwen betekent dat er meer kinderen naar school
kunnen gaan, dat er meer maaltijden per dag voor hun families en gemeenschappen zijn, en dat een

algehele betere levensstandaard voor deze en toekomstige generaties gerealiseerd wordt”, zegt IIan
Vuddamalay van C&A Foundation.
De Nederlandse maatschappelijke organisatie Women on Wings, opgericht in 2007 door Ellen Tacoma
en Maria van der Heijden, steunt sociale ondernemingen in India die ten minste zeventig procent
vrouwen in dienst hebben om de arbeidsparticipatie van Indiase vrouwen te vergroten. Hierdoor
worden Indiase vrouwen en hun families geholpen om te ontsnappen aan armoede en economisch
onafhankelijk te worden. Het overkoepelende doel van Women on Wings is om een miljoen banen voor
vrouwen in India te creëren.
“Banen op het Indiase platteland zijn schaars en het armoedeniveau ligt hoog. Daarom ontwikkelen we
zakelijke mogelijkheden en dragen we kennis en expertise over aan onze Indiase zakenrelaties: bedrijven
die werkgelegenheid creëren voor vrouwen in plattelandsgebieden. De samenwerking met C&A
Foundation en C&A zal ons verder op weg helpen naar ons doel”, zegt Ellen Tacoma, besturend
medeoprichter van Women on Wings.
Over C&A Europe:
Met meer dan 1575 winkels in 21 Europese landen en meer dan 35.000 werknemers is C&A Europe een van de meest
vooraanstaande moderetailbedrijven in Europa. C&A Europe verwelkomt iedere dag meer dan twee miljoen bezoekers in zijn
winkels en biedt kwaliteitsmode voor het hele gezin voor een betaalbare prijs.
C&A Europe is een onderneming van Cofra Holding AG. Naast onze Europese winkels is C&A ook aanwezig in Brazilië, Mexico en
China. Voor meer informatie, zie www.canda.com.
Over C&A Foundation
C&A Foundation is een particuliere stichting die streeft naar een rechtvaardige en duurzame textielindustrie, waarin iedereen in
voorspoed kan leven. De stichting adresseert de diepgewortelde uitdagingen waar de textielindustrie mee kampt, door het
steunen en opzetten van initiatieven en het samenwerken met belangrijke stakeholders om resultaten te optimaliseren.
Dankzij de samenwerking met vooraanstaande en wereldwijde moderetailer C&A kan C&A Foundation programma’s testen,
implementeren en op grote schaal uitrollen en daarmee een drijvende kracht zijn voor de textielindustrie. Ook zorgt deze
samenwerking ervoor dat de stichting lokale gemeenschappen kan helpen in gebieden die getroffen zijn door humanitaire
rampen. Voor meer informatie, zie www.candafoundation.org
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Over Women on Wings
Women on Wings’ missie is 1 miljoen banen te creëren voor vrouwen op het platteland in India. Women on Wings geeft
zakelijke advies aan Indiase maatschappelijke ondernemers die op hun beurt duurzame banen creëren voor vrouwen op het
platteland van India. Een team van meer dan zestig experts, uit India en Nederland, delen hun tijd en kennis van zaken op een
pro bono basis. De experts en de maatschappelijke ondernemers richten zich samen op het vinden van passende en realistische
bedrijfsmodellen om bedrijven in staat te stellen om sneller te groeien en meer duurzame arbeidsmogelijkheden voor vrouwen
te creëren. Voor meer informatie, zie: www.womenonwings.com
Perscontacten (niet voor publicatie):
Ingrid Looijmans
Spokesperson Women on Wings
Tel: +316-54680742
press@womenonwings.com

