Van toeschouwer tot spreker - Bucuti’s pad naar CO2neutraal leidt van VN’s Earth Summit 1992 in Rio naar
dit jaar’s Cop26 in Glasgow
Caraïbisch enige CO2-neutrale hotel deelt kader voor schuldvrije en duurzame
vakanties
Berkel en Rodenrijs - 01 oktober 2021 - Het is 29 jaar geleden sinds de wereldberoemde VN Earth
Summit in Rio de Janeiro in 1992 en Ewald Biemans, eigenaar/CEO van Bucuti & Tara Beach Resort op
Aruba, is nog steeds even geïnspireerd als de dag dat hij de oproep tot actie hoorde die tijdens die
conferentie aan de wereld werd gedaan. Als fervent nieuwsvolger las en bekeek Biemans koortsachtig
alle berichtgeving die hij kon vinden op het piepkleine eiland Aruba toen de cruciale bijeenkomst in 1992
plaatsvond. De conferentie, die hij omschreef als "een wake-up call", versnelde zijn inspanningen tot wat
nu sinds 2018 het meest ecologisch bekroonde en eerste CO2-neutrale hotel van de Caraïben is en
uiteindelijk leidde naar een onderscheiding van de Verenigde Naties.
Vorig jaar was Bucuti & Tara het eerste hotel in de geschiedenis van de Verenigde Naties dat de
felbegeerde Global UN 2020 Climate Action Award for Climate Neutral Now won. Dit jaar is Biemans
uitgenodigd om als spreker aanwezig te zijn op de 26e jaarlijkse klimaatconferentie van de VN –
de Conference of the Parties oftwel COP26 – die van 1 tot 12 november 2021 in Glasgow, Schotland
plaatsvindt en naar verwachting 30.000 aanwezigen zal trekken. COP26 wordt beschouwd als 's werelds
belangrijkste conferentie over klimaatverandering in de race om de stijging van de temperatuur binnen de
1,5°C te houden zoals genoemd in de overeenkomst van Parijs 2015 met nog slechts negen jaar te gaan
voordat de ecologische gevolgen catastrofaal en onomkeerbaar zouden zijn.
De oplossing prijsgeven: "zeer toepasbaar en gemakkelijk te repliceren" voor de horeca
Hoewel het onderwerp klimaatverandering schrijnend is, zal Biemans' optreden meer dan hoop bieden,
gezien de solide ondersteuning en uitvoerbare initiatieven die hij bespreekt gemakkelijk bij hotels en
soortgelijke ondernemingen kunnen worden toegepast. Bij de toekenning van de prijs aan Bucuti & Tara
prees het UNFCCC-secretariaat het resort omdat het "zeer reproduceerbaar en toepasbaar" is, waardoor
het resort zich in een unieke positie bevindt om anderen te helpen in de enorme toerismesector die 10%
van het mondiale BBP vertegenwoordigt. Tijdens zijn toespraak op COP26 zal Biemans uit de doeken
doen hoe het proces is verlopen naar een net-zero status, hoe de noodzakelijke structuur aan te brengen
en te delen hoe hoteliers hun gasten een onvergetelijke vakantie kunnen bieden die zowel financieel
gezond als duurzaam is.
"Elke dag denk ik aan de VN Earth Summit in Rio die in 1992 heeft geleid bij Bucuti & Tara Beach Resort
tot het aanbieden van schuldvrije vakantie die gasten hun carbon footprint laat inruilen voor voetstappen

in het zand. Het is voor mij een eer om op COP26 onze duurzame oplossingen met anderen te delen,
zodat we allemaal winnaars kunnen zijn een gezonde, veilige en bestendige toekomst te hebben," aldus
Ewald Biemans, eigenaar/CEO van Bucuti & Tara Beach Resort. "Klimaatverandering is de grootste
pandemie van dit leven.
Vakantie vieren en de toekomst redden
Bucuti & Tara houdt de toekomst in het oog door haar gasten nu een duurzame vakantie te
bieden. Bucuti & Tara weet dat gasten op vakantie gaan om even afstand te nemen van de dagelijkse
sleur en vaak ook om weer met elkaar in contact te komen. Vakanties zijn een tijd van verwennerij en
Bucuti & Tara helpt haar gasten dit te bewerkstelligen én tegelijkertijd de planeet te beschermen voor de
komende generaties.
Als eerste en enige gecertificeerde CO2-neutrale hotel in het Caribisch gebied, is het verblijf in het resort
al schuldvrij. Nu met de toevoeging van een Carbon Offset Concierge, kunnen gasten hun hele vakantie
schuldvrij maken van landing tot vertrek.
Ga voor meer informatie naar Bucuti.com.
- EINDE -

Bucuti & Tara Beach Resort wordt in Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigd door Lieb
Management. Downloaden van geschikte afbeeldingen voor dit persbericht kan hier. Graag bij publicatie
de beeldrechten zoals vermeld in de betreffende bestandsnaam vermelden.
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Irene Lipper - Lieb Management
T +31 (0)6-21560233
M bucutiresort@lieb-management.nl

Over Bucuti & Tara Beach Resort
In augustus 2018 verklaard tot het eerste CarbonNeutral®/net zero hotel in het Caribisch gebied, is Bucuti & Tara Beach
Resort één van de Top 10 Hotels voor Romantiek ter wereld, nr. 1 Hotel voor Romantiek in het Caribisch gebied (voor het
zesde jaar op rij) en nr. 3 Hotel voor beste Service in het Caribisch gebied. Het adults-only resort is genesteld op het
poederachtige witte zand van Eagle Beach, de thuisbasis van beschermde zeeschildpadden en erkend als een van de
"Dream Beaches of the World".
Bucuti biedt 104 comfortabel ingerichte kamers, suites en penthouses; ligbedden en parasols voor elke gast; zoetwater
infinity-zwembad; spa; WiFi; en een gratis iPad met Skype voor gebruik tijdens het verblijf. Bekroonde verse en gezonde
maaltijden worden genoten in Elements met zicht op de oceaan, de Tara Lounge of tijdens een privédiner op het strand.
Gereserveerd uitsluitend voor gasten en hun vrienden biedt de SandBar op het strand dagelijks top-cocktails en live muziek
samen met het in het Caribisch gebied eerste Healthy Hour. Het resort is TAG Approved® als een LGBTQ-vriendelijk hotel.
Bucuti, een wereldwijde leider op het gebied van duurzaam toerisme, is in het bezit van eco-certificaten van LEED Gold,
Green Globe Platinum, ISO 14001 en Travelife Gold en werd in 2016 door Green Globe uitgeroepen tot 's werelds meest
duurzame hotel/resort.

