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Dutch Good Growth Fund 
 

 

 

Onderdeel DGGF 

Investeren Nederlands midden- en kleinbedrijf uitgevoerd door RVO.nl 

 

Titel 

Dutch Dairy Impact Nairobi – DGGF115/KE/3 

 

Bedrijf 

TBL Dairy Ventures B.V.  

 

Land 

Kenia 

 

Sector 

Dairy / Food 

 

Bedrag 

€2.700.000 lening en een garantie van max. € 1.680.000 

 

Periode  

Augustus 2016 – Augustus 2023 (uiterlijke termijn) 

 

Betrokken partijen 

Rabobank Arnhem, www.rabobank.nl 

 

 

Ontwikkelingsimpact 

 

Werkgelegenheid 

Een stijging van de directe werkgelegenheid met circa 160 fte (van 140 naar 

300 fte) tussen nu en 2018 in de lokale zuivel fabriek, aangezien de 

productiecapaciteit van deze moderne zuivel fabriek nu slechts ten dele gebruikt 

wordt. Deze activiteiten worden door TBL Dairy Ventures bv via hun 

dochterbedrijf Bio Foods products ltd (Bio) aangestuurd.   

 

Kennisoverdracht 

Alle werknemers worden opgeleid en geschoold om te kunnen opereren in een 

zuivelfabriek. Het lokale bedrijf Bio zal samen met lokale stakeholders zoals SNV 

de boeren coachen en trainen bij hun bedrijfsvoering, opdat de boeren meer en 

betere kwaliteit melk kunnen produceren. Het gaat bijvoorbeeld om zaken zoals 

goede kwaliteit kuilgras, voldoende water voorzetten aan de koeien of zorgen 

voor voldoende ventilatie in de stallen. Tenslotte zullen tot 2019 ruim 126 

boerderijen worden gecertificeerd (bio-certificaat). 
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Productiekracht 

Via bovenstaande kennisoverdracht activiteiten worden de aanleverende boeren 

ondersteund om meer melk van een hogere kwaliteit per koe te realiseren. Bio 

heeft een grote continue behoefte aan goede kwaliteit melk om kwalitatief 

goede eindproducten  te maken en is bereid daar ook goed voor te betalen.  

Kortom, deze DGGF investering levert deze boeren meer inkomsten op. Gelet 

op de stijgende marktvraag in Kenia naar goede kwaliteit zuivelproducten wil 

Bio het aantal aanleverende boeren laten stijgen van 40 naar 500 in 2018 om 

daarin te kunnen voorzien. 

 

 

IMVO 

Investering valt in risico categorie B, omdat IMVO risico’s beperkt zijn. 

Er is 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 de 

arbeidsomstandigheden. 

 

Korte omschrijving 

De ondernemers zijn reeds actief in Kenia in andere sectoren, echter zij willen 

met hun sterke trackrecord in de zuivelsector in andere opkomende markten nu 

ook deze sector in Kenia betreden. Dit willen ze bereiken door een bestaande 

zuivelfabriek te kopen, deze fabriek verder te upgraden en vooral in te zetten op 

een continue aanvoer van goede kwaliteit melk via het coachen en trainen van 

lokale boeren. Daarnaast willen zij hun zuivel producten (yoghurt, verse melk) 

effectief in de markt zetten als een zuivel merk van hoge en constante kwaliteit 

voor de high-end hotels, de hypermarkets en grotere supermarkten. Op deze 

wijze denken zij succesvol in te spelen op de groeiende vraag van de Keniaanse 

middenklasse naar deze producten. 


