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Dutch Good Growth Fund 
 
 
Onderdeel DGGF 
Exportkredietverzekering en financiering uitgevoerd door Atradius Dutch State 
Business NV 
 
 
Titel 
DGGF 20141230 Katoengarenspinmachines Ghana 
 
 
Bedrijf 
G.M.M. Timmermans Trading & Consultancy 
 
 
Land 
Ghana 
 
 
Sector 
Katoen 
 
 
Bedrag 
Maximum schadevergoeding: USD 3.193.990,- 
 
 
Periode  
Fabricatieperiode: 6 maanden 
Kredietduur: 5 jaar leverancierskrediet 
 
 
Betrokken partijen 
Debiteur: Inter Continental Farm Ltd., Tamale/Ghana, een katoenproducent. 
 
 
Ontwikkelingsimpact 
 
Scheppen van werkgelegenheid  
Directe werkgelegenheid: De exporttransactie draagt direct bij aan de oprichting 
van de garenspinnerij die ca. 200 FTE lokale mensen in dienst zal gaan nemen.  

Indirecte werkgelegenheid: Door de garenspinnerij zal de katoenafname in de 
regio toenemen en constanter worden. Dit creeërt betere kansen voor de 
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katoenproducerende boeren in de omgeving. De verwachting is dat het aantal 
aangesloten katoenboeren in de omgeving kan toenemen. Wellicht zal een deel 
van de groei niet voor rekening van nieuwe boeren komen, maar van groei van 
de op dit moment aangesloten boeren, wat ook een positieve uitwerking op de 
werkgelegenheid zal hebben. De toeleveranciers van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen zullen mee kunnen groeien.  

 
Versterking van productiekracht 
De productiekracht wordt versterkt door de levering van de machines voor de 
garenspinnerij. Tevens zal de productie van het katoen en de oogst naar een 
hogere kwaliteit getild worden door inzet van kennis van exporteur over zaden, 
productie en oogsten.  

 
Overdracht van kennis, vaardigheden en technieken 
Exporteur zal training geven aan het (toekomstig) personeel van de 
garenspinnerij. Het gaat om de werknemers die de machines gaan bedienen 
alsmede degenen die de machines gaan onderhouden. Ook debiteur zal van deze 
trainingen kunnen profiteren. Tevens profiteert debiteur van de kennis van 
exporteur inzake de productie en verkoop van het katoen en de katoengaren. Ook 
krijgt debiteur kennis over de afzetmarkt in Europa. Debiteur zal voor het 
benodigde netwerk en de marketing gebruik kunnen maken van de reeds 
bestaande verkoopkantoren van exporteur. Niet alleen debiteur profiteert van de 
kennisuitwisseling. Exporteur deelt zijn kennis  over de juiste zaden, bemesting 
en betere oogsttechnieken met de lokale boeren. Dit zal leiden tot een grotere 
oogst, maar ook tot betere kwaliteit van het katoen. Derhalve zullen ook de 
boeren een hogere prijs voor de oogst ontvangen.  

 
Andere positieve effecten 
Naast bovengenoemde criteria kijken we ook naar andere positieve effecten, 
zoals op het gebied van milieu, vrouwelijk en/of jong ondernemerschap, 
onderwijs en gezondheidszorg. 

Ca. 40% van de katoenboeren is vrouw. Door een combinatie van te weinig 
kennis en te weinig financiele middelen is de opbrengst voor de katoenboeren per 
hectare tegenvallend. Ook wordt bijna 90% van het katoen als grondstof 
geëexporteerd en de toegevoegde waarde wordt buiten Ghana gecreëerd. 
Hierdoor loopt men een groot gedeelte van de mogelijk te realiseren marge mis. 
Door de nieuwe garenspinnerij wordt het katoen verwerkt tot garen, wat een 
hogere marge opbrengt. De betrokken gemeenschap zou hier positieve effecten 
van mogen verwachten.  

 
Milieutoets 
Risicocategorie C (laag) 
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Korte omschrijving 
Het betreft de levering van machines voor een garenspinnerij en twee 
generatoren inclusief installatie, testen, selectie en training van het personeel  
 
 
IATI 
[link IATI] 
 

 
 
 
 
 


