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Esseterre is de grootste distilleerderij
van Bulgarije, met het hoofdkantoor
in Dobrich, 50 kilometer ten
noorden van Varna in het hart van de
lavendelproductie. Esseterre exploiteert
momenteel 37 verschillende distillatieeenheden voor de verschillende
geproduceerde oliën.

Via de dōTERRA Co-Impact Sourcing™
aanpak werkt Esseterre momenteel met
meer dan 100 lavendel- en melisseboeren. Jaarlijks produceert Esseterre ter
plaatse meer dan 50.000 kg lavendelolie
en 1.000 kg melisse-olie.

Esseterre is ook de primaire
distillatiefaciliteit van dōTERRA
voor geïmporteerde wierook- en
mirreharsen uit Somalië en Ethiopië,
die het hele jaar door worden
gedistilleerd. Esseterre is uitgegroeid
tot een wereldleider op het gebied van
harsdistillatiekwaliteit en olieopbrengst.

Esseterre is een groeiend bedrijf en
heeft momenteel meer dan 90 fulltime
medewerkers in dienst, waaronder
ingenieurs, accountants, logistieke
managers en technische experts. Op
seizoensbasis zal het bedrijf meer dan
180 medewerkers in dienst hebben.
Indirect ondersteunt het bedrijf
honderden boeren van gecontracteerde
boerderijen, hun fulltime en
seizoensgebonden medewerkers, maar
ook andere experts zoals architecten,
ingenieurs en onderzoekers.

Door de uitstekende
groeiomstandigheden en de
vakbekwame arbeidskrachten in
Bulgarije beschikt Esseterre over een
uitgebreide productlijst. Esseterre
is een belangrijke producent van
essentiële olie voor dōTERRA,
waaronder de productie van lavendel,
melisse, duizendblad en bonenkruid.
Het bedrijf werkt ook samen met andere
boeren en distilleerders in de omgeving
om de productiecapaciteit waar nodig
uit te breiden.

Met het meest geavanceerde stateof-the-art GC/MS en FID laboratorium
in Bulgarije, garandeert deze onsite capaciteit de productie van de
beste kwaliteit oliën, terwijl ook de
haalbaarheid van gloednieuwe oliën
voor dōTERRA en het verstrekken van
kwaliteitsbonussen voor boeren wordt
onderzocht.

De mentoren van The Social Teahouse werken samen met jongeren aan een voedsel- en voedingsworkshop. 

Een helpende hand voor de jeugd van
Bulgarije
Esseterre zet zich ook in om de jeugd van Bulgarije
erbij te betrekken. Via donaties van dōTERRA Healing
Hands™ steunt Esseterre een innovatieve Bulgaarse
non-profit organisatie die bekend staat als The Social
Teahouse. In Bulgarije heeft een onevenredig groot
aantal weeskinderen meer middelen nodig dan er
beschikbaar zijn. Velen worden op jonge leeftijd door de
staat vergeten en krijgen nooit toegang tot de nodige
mogelijkheden om levens van wanhoop en ontberingen
te vermijden.
The Social Teahouse biedt opleidingen en kansen
aan jongeren die de staatszorg verlaten en biedt
een driejarig mentoraatsprogramma waarmee ze
professionele en persoonlijke vaardigheden kunnen
ontwikkelen. dōTERRA Healing Hands heeft de aankoop
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en renovatie van belangrijke infrastructuur voor het
nieuwe hoofdkantoor van The Social Teahouse in Varna
gefinancierd. dōTERRA Healing Hands financiert ook
programma’s om lokale weeshuizen in de omgeving
van Dobrich te helpen renoveren door middel van
verbeteringen aan badkamers en andere dingen die nodig
zijn.
The Milk Canteen in Dobrich biedt betaalbare maaltijden
voor alle kinderen tussen de 10 maanden en 3 jaar
oud. dōTERRA Healing Hands heeft The Milk Canteen
geholpen met nieuwe en vernieuwde apparatuur,
gerenoveerde personeelsbadkamers en een nieuw
voertuig, zodat ze leveringen aan huis kunnen verzorgen.
Esseterre en dōTERRA Healing Hands werken ook
samen met en financieren andere lokale organisaties
en projecten in Dobrich en Bulgarije om te zorgen voor
bredere steun in de lokale gemeenschap.

Verbouwing Bulgarije
H E T E S S E T E R R E CO - I M PAC T V E R H AA L

Een nieuw en ander hoofdstuk voor
Bulgarije
Bulgarije is een land met veel kansen, maar het land
staat voor de uitdaging om zijn volledige potentieel te
benutten. Bulgarije maakt deel uit van de Europese Unie
(EU), maar heeft een van de laagste BBP’s in de EU, met
bijna een kwart van de bevolking die op of onder de
armoedegrens leeft, en wordt momenteel geconfronteerd
met de meest extreme bevolkingsafname ter wereld.
Helaas worden door emigratie elk jaar tientallen steden
van de kaart van Bulgarije gewist. Hoge sterftecijfers
en lage geboortecijfers zijn ook belangrijke factoren
bij ontvolking, maar het gebrek aan kansen is de
belangrijkste drijfveer voor deze migratie uit het land.
Naarmate de mannen en vrouwen van het land op zoek
gaan naar werk in het buitenland, komt ernstig structureel
en industrieel verval steeds vaker voor. Deskundigen op
het gebied van de verdeling van EU-fondsen noemen
de hoge concentratie van investeringen en middelen in
bepaalde regio’s, ten koste van andere, als een factor die
bijdraagt aan de achterblijvende infrastructuur en een
afnemende bevolking.
Vóór de val van het communisme was Bulgarije niet alleen
een actieve industriële natie, maar was het ook een van ‘s
werelds meest vooraanstaande landen op het gebied van
onderzoek, ontwikkeling en productie van essentiële olie.
Organisaties zoals het Rozeninstituut in Kazanlak stonden
bekend om hun verfijnde, geavanceerde onderzoek. In
het postcommunistische tijdperk stagneerde niet alleen
de industrie, zoals blijkt uit de afbrokkelende fabrieken
rond Dobrich, maar ook het Rozeninstituut, dat niet
bestand was tegen de donkere schaduw van corruptie.
Zonder de leidende rol van de staat en zonder subsidies
zijn de Bulgaarse boeren gestopt met het planten van
aromatische gewassen, hebben ze de distilleerderijen
afgebroken en verkocht en hebben ze hun akkers
ingezaaid met tarwe, zonnebloemen en maïs, de focus
van aanzienlijke overheidsfinanciering. Nu domineert de
grootschalige agro-industrie het commerciële landschap
en kleine, onafhankelijke boeren maken deel uit van het
legendarische verleden van Bulgarije.

Er zijn echter mogelijkheden om te helpen bij het
schrijven van een nieuw en ander hoofdstuk voor
Bulgarije. Het land blijft een agrarisch toevluchtsoord
voor het kweken van een overvloed aan aromatische
planten en de mensen hebben veel kennis. De Zwarte Zee
klimaatzone van Bulgarije in het bijzonder produceert
een aantal van ‘s werelds beste lavendel en melisse. Het
zonnige en droge klimaat tijdens de oogst, in combinatie
met droge, goed gedraineerde, zanderige grond, is ideaal
voor deze aromatische planten. Om deze redenen heeft
dōTERRA gekozen voor Oost-Bulgarije als de plek om
een productiecentrum van wereldklasse te creëren voor
een aantal van haar meest
gewaardeerde oliën.
Het resultaat is een Bulgaars
bedrijf dat in 2015 werd
opgericht onder de naam
Esseterre Bulgaria EOOD.
Esseterre is een landbouwen distillatiebedrijf met
hoofdkantoor en een
productiecentrum in het
agrarische hart van Bulgarije
in Dobrich. Esseterre is nu
de grootste distilleerderij in
Bulgarije en zal de essentiële
olie industrie blijven vernieuwen
door middel van de Co-Impact
Sourcing™ aanpak van dōTERRA,
waardoor het een belangrijke
kracht wordt voor een duurzame,
gediversifieerde ontwikkeling in
Bulgarije.

Agrarische partners in
de omgeving van het
melisseveld vlakbij de
distilleerderij. 

Belangrijkste laadvloer
van de distilleerderij. 

Strategisch geplaatst
Het plaatsen van de
basisactiviteiten in Dobrich
was een strategische keuze. De
distilleerderij van Esseterre is
centraal gelegen ten opzichte
van de lavendel- en melisseboerderijen die de grondstoffen
leveren, de risico’s minimaliseren
en oliën van de hoogst
mogelijke kwaliteit
produceren. melisse mag
na de oogst niet over
lange afstanden worden
vervoerd, aangezien de plant
gemakkelijk beschadigd
raakt en kort na de oogst
moet worden gedistilleerd.
Als zodanig oogst Esseterre
geen Melisse die op meer
dan 50 kilometer van de
distilleerderij wordt geteeld.
Lavendel wordt ook het best
gedistilleerd binnen één dag
na de oogst.

Een Jaar-Rond
Industrie
Esseterre’s eerste melisseplanting. 
Esseterre’s belangrijkste
distilleerderij met twaalf
van de zevenendertig
werkende distillatieeenheden.

Esseterre heeft zich in
eerste instantie gericht
op de productie van lavendel- en melisseolie, maar de
boeren zijn in staat en bereid om nog meer te doen. De
distilleerderij werkt het hele jaar door om een efficiënter
en optimaler gebruik van de overvloedige, aromatische
planten van hoge kwaliteit in Bulgarije mogelijk te maken.
Tot de gewassen die Esseterre zal distilleren tijdens de
seizoenen waarin er geen lavendel en melisse wordt
geoogst behoren duizendblad en bonenkruid. Esseterre
heeft ook extra relaties opgebouwd met andere boeren
en distillatiepartners in de omgeving om de capaciteit
waar nodig uit te breiden. Om volledig productief gebruik
te maken van de faciliteiten van Esseterre, worden
bovendien het hele jaar door verschillende soorten

zaadoliën, zoals korianderzaad en venkelzaad, alsook
de uit Somalië en Ethiopië geïmporteerde wierook- en
mirreharsen gedistilleerd, ook tijdens de koudere, nietagrarische maanden.
Hoewel Esseterre is ontwikkeld en eigendom is van
dōTERRA is het echt een Bulgaarse firma, gebouwd
en beheerd door Bulgaren. Deskundige managers,
distilleerders, boeren en ingenieurs vormen het team.
Samen met de onberispelijke industriële vaardigheden
wordt het team van Esseterre gekenmerkt door
een gemeenschappelijk toewijding om hun eigen
gemeenschappen positief te beïnvloeden. Esseterre
heeft nieuwe investeringen in het gebied gebracht en
werkt samen met tientallen lokale boeren, en er zijn er
nog veel meer die de krachten willen bundelen met de
missie van Esseterre en de Co-Impact Sourcing® aanpak
van dōTERRA. Esseterre biedt boeren niet alleen een
kans om hun inkomen te verhogen door de productie
van hoogwaardige gewassen, maar ook door tijdige
betalingen, eerlijke prijzen op lange termijn, productie- en
oogstondersteuning en het delen van technische kennis.

Een erfenis een nieuw leven inblazen
De distilleerderij van Esseterre ligt aan de rand van
een industriële stad, omgeven door vele lege velden
en verlaten pakhuizen - een erfenis uit het verleden
van Bulgarije, maar niet de toekomst. Esseterre is niet
een bedrijf dat zich alleen maar richt op het kweken en
distilleren van Lavendel. Eerder is het de bedoeling om
essentiële oliën van de hoogste kwaliteit te produceren
voor de behoeften van dōTERRA en tegelijkertijd de
landbouw- en industriële erfenis van het land nieuw leven
in te blazen en zo vandaag en morgen een sterkere positie
op te bouwen voor de boeren en hun gemeenschappen.

