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Dutch Good Growth Fund 

 

Onderdeel DGGF 

Investeringsfonds Nederlands midden- en kleinbedrijf uitgevoerd door RVO.nl 

 

Titel 

ASL/Primstar Farming project Nigeria - DGGF115/NG/1 

 

Bedrijf 

Vroko International Holding B.V. 

 

Land 

Nigeria  

 

Sector 

Visserij- ontwikkeling 

 

Bedrag 

€ 9.960.000 

 

Periode  

DGGF geeft een garantie en lening af over een periode van 6 jaar. 

 

Betrokken partijen 

Rabobank Drechtsteden 

 

 

Ontwikkelingsimpact 

Het belangrijkste Ontwikkelingsimpact-element is dat de activiteiten van Vroko 

zullen zorgen voor 321 banen in een gebied met een hoge werkloosheid. 

 

Werkgelegenheid 

De investering levert 321 FTE banen op bij de kwekerij. Het betreft hier met 

name “unskilled” banen (304) voor met name mannen (300) vanwege het relatief 

zware werk. De werknemers zullen grotendeels ongeschoolde lokale arbeiders uit 

de omliggende dorpjes zijn die voorheen geen werk hadden. Gebaseerd op de 

IMVO analyse worden zullen de werknemers onder goede arbeidsomstandigheden 

aan het werk worden gezet. 
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Kennisoverdracht 

De werknemers die de “unskilled” banen zullen vervullen worden getraind in 

kwaliteitsmanagement en “health & safety” standaarden. De trainingen zullen 

plaatsvinden in het klaslokaal op het bestaande hoofdkantoor van ASL. Van de 

“skilled” werknemers die management posities gaan bezetten wordt verwacht dat 

ze reeds goed opgeleid en getraind zijn.  

 

Productiekracht 

Lokale productiekracht: het kweken van garnalen is nieuw in Nigeria en wordt 

door ASL op een verantwoorde manier geïntroduceerd met ASC en Global Gap 

certificering. Op dit termijn zou dit er toe kunnen leiden dat ook andere lokale 

bedrijven in deze kennisintensieve sector actief worden en bijdragen aan de 

lokale groei in Nigeria. 

 

IMVO 

Investering valt in categorie A (hoog). Ten behoeve van deze investering zal 

een nieuwe locatie worden ontwikkeld. Er wordt een Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) action plan opgesteld, gebaseerd op de 

OESO-richtlijnen en IFC performance standards. Doel daarvan is het beperken 

van eventuele risico’s op niet volledige naleving van deze normen. Ten behoeve 

van deze investering zal een nieuwe locatie worden ontwikkeld. 

 

Korte omschrijving 

De wereldwijde marktvraag naar hoogwaardige garnalen is op dit moment 

groter dan het aanbod uit zee. Met een co-financiering van het DGGF en de 

Rabobank wordt Vroko International Holding B.V. in staat gesteld om in Nigeria 

een garnalenkwekerij op te zetten om zo aan de groeiende vraag te kunnen 

voldoen. De investering creëert ruim 320 banen en draagt bij aan de lokale 

productiekracht in de Nigeriaanse garnalensector. Lokale toeleveranciers zullen 

voordeel hebben van de uitgebreide lokale productiekracht. De werknemers 

worden geschoold in garnalenkweektechnieken. Medische verzorging is gratis 

voor de werknemers en hun gezinnen. De garnalenkweek zal voldoen aan de 

internationale eisen voor duurzame garnalen kweek. 

 

 

 


