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Belgische sigaren houden Nicaraguaanse
school open
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Zwevegem, 25 juni 2020 – Oliva Cigars, een dochteronderneming van het West-

Vlaamse J. Cortès, steunt de Escuela Oliva, een lagere school in de buurt van de

Oliva-fabriek in de Nicaraguaanse sigarenstad Esteli.



OVER J. CORTÈS

J. Cortès is a family run company with a passion for cigars. Cigars in all shapes and sizes. It's a never-ending
story of dedication and craftsmanship that started in 1926. Don't smoke but enjoy! Our prime brands are J.
Cortes, Country, Neos and Amigos. For the major European countries we have strong in-house sales teams; for
other markets our brands are in the hands of our export managers and sold over 80 countries globally. In 2016
CEO Fredje fell in love with artisanal cigar company Oliva Cigars, based in the US and Nicaragua. A business
marriage was set and it turned out to be the party of the year. The Cortès family business now spreads across
two continents.

Don't smoke but enjoy!

De katholieke lagere school Escuele Oliva ligt in een woonwijk waar veel arbeiders uit de

nabijgelegen Oliva sigarenfabriek wonen. Tot voor kort konden de kinderen van deze arbeiders

er echter niet terecht, omdat hun ouders het schoolgeld niet konden betalen. Daar kwam

verandering in Oliva Cigars werd overgenomen door het West-Vlaamse J. Cortès, vertelt CEO

Frederik Vandermarliere: “We hebben niet alleen de arbeidsvoorwaarden van onze arbeiders

aanzienlijk verbeterd, maar hebben ook geïnvesteerd in de school opdat de kinderen van onze

medewerkers er les zouden kunnen volgen.”

Engagement op lange termijn

Oliva wil dit engagement op lange termijn blijven voeren. Daarom schenkt de sigarenmaker een

deel van de opbrengst van de Oliva sigaren rechtstreeks aan de school. “Oliva ondersteunt onze

leraars financieel en schenkt al onze leerlingen een maaltijd per dag. Ze bieden deze jonge

generatie hoop en onderwijs”, vertelt Wilmer Jeronimo Lagos, leraar Engels in de Escuela

Oliva.

Bekijk hier de video over de Escuela Oliva in Estrelli, Nicaragua:

Voor bijkomende informatie of interviewaanvragen, contacteer Laure Boisbouvier, Marketing

Manager J.Cortès (Laure.Boisbouvier@jcortes.com) of Olivier Mottrie,

Marketing J.Cortès (Olivier.Mottrie@jcortes.com / +32 (0) 472 42 36 21)
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