
Dutch Good 
Growth Fund

Het beschikbaar maken van financiering voor Afrikaanse mkb

De DGGF Seed Capital & Business Development faciliteit ondersteunt het Africa Health 
Infrastructure Fund (AHIF), geïnitieerd door PharmAccess. AHIF is een unieke 
kredietverstrekker die toegewijd is aan het faciliteren van toegang tot krediet voor Afrikaans 
mkb actief in de gezondheidszorg.

Financiering van het mkb dat actief is in de gezondheidszorg is een onderbediende markt 
door banken in Afrika als gevolg van het gebrek aan onderpand en inzicht in de specifieke 
kenmerken van de gezondheidszorg. AHIF wordt een impact georiënteerd fonds van USD 60 
miljoen met de missie om kapitaal aan te trekken voor investeringen in de gezondheidszorg 
om de capaciteit van de bedrijven te vergroten en de klanten meer en beter te bedienen. De 
nadruk zal liggen op bedrijven die moeilijk aan kapitaal kunnen komen. Het fonds is 
voornemens om een katalysator te zijn om andere financiers om de tafel te krijgen en 
flexibele schuldoplossingen te bieden in combinatie met op maat gemaakte technische 
assistentie. In eerste instantie zal AHIF voortbouwen op bestaande bankrelaties en focussen 
op Ghana, Kenia, Nigeria en Tanzania. Het fonds zal zich ook focussen op nieuwe 
samenwerkingsovereenkomsten in sub-Sahara Afrika, inclusief maar niet gelimiteerd tot 
West-Afrika (Kameroen, Senegal, en Ivoorkust), Oeganda en Zambia.

De gemengde investering vanuit de SC&BD faciliteit van het DGGF beoogt de eerste 
activiteiten van AHIF te katalyseren door het verstrekken van 1) technische assistentie om de 
kwaliteit van de fondsbeheerder te versterken; 2) pre-investering business development 
diensten om de pijplijn met deals te versterken; en 3) startkapitaal om te investeren in het 
lokale mkb in de gezondheidszorg. AHIF zal in staat zijn om co-investeringen door lokale 
banken te bevorderen en daarmee extra middelen te katalyseren en traditionele financiers 
op te leiden om de gezondheidssector in Afrika te bedienen. Op fondsniveau hebben het 
DGGF en de SC&BD faciliteit al bewezen een katalyserende werking te hebben in het 
aantrekken van nieuwe investeerders.
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