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Dutch Good Growth Fund 
 

 

Onderdeel DGGF 

Investeren Nederlands midden- en kleinbedrijf uitgevoerd door RVO.nl 

 

Titel 

Tanzania Raspberries – DGGF115/TZ/1 

 

Bedrijf 

Kilihortex Holding BV 

 

Land 

Tanzania 

 

Sector 

Landbouw 

 

Bedrag 

DGGF garantie EUR 720.000 en 

co-financiering EUR 1.000.000. 

 

Periode  

2016-2023 

 

Betrokken partijen 

Rabobank Zaltbommel 

 

 

Ontwikkelingsimpact 

Deze investering zorgt voor aanzienlijke blijvende werkgelegenheid in de 

tuinbouw sector, waarbij de medewerkers de nodige training en goede beloning 

geboden wordt. Verder versterkt zij de lokale economie door spreiding van 

activiteiten, gelet op de grote afhankelijkheid van de toerisme sector in deze 

regio. 

 

Werkgelegenheid 

200 fte vaste medewerkers erbij, daarnaast 300fte tijdelijke medewerkers in het 

plukseizoen. Het betreft vooral vrouwelijke medewerkers (90%). 
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Kennisoverdracht 

Meeste medewerkers zijn ongeschoold, zij zullen worden getraind voor de 

geplande werkzaamheden. Enkele hooggeschoolde medewerkers zullen ingezet 

worden bij de administratie van de kwekerij. 

 

Productiekracht 

Kiboberry zal als nieuwe frambozenkwekerij substantieel bijdragen aan het 

exportvolume van Tanzania, gelet op de oogst potentie van 45 ha.  

Met behulp van Technische Assistentie is in de voorbereidingsfase 

ondersteuning verleend voor een EIA (Environmental Impact Assessment); 

analyse van de kwaliteit van het water; bekomen van de land deed en 

benodigde certificaten voor productie en export.  

 

IMVO 

Investering valt in categorie A vanwege de risico’s van landhuur, watergebruik en 

voedselveiligheid in het gebied. Deze risico’s worden gemitigeerd door 

nauwlettende monitoring en passende maatregelen om te voorkomen dat lokale 

gemeenschap onvoldoende beschikking heeft over water en voldoende land om te 

voorzien in eigen behoeften. DGGF zal daartoe Technische Assistentie verlenen 

aan de ondernemer. 

 

Korte omschrijving 

Met een garantie van het DGGF en een co-financiering met de Rabobank wordt 

Kilihortex Holding BV in staat gesteld om een uitbreiding van een bestaande 

frambozen kwekerij te realiseren. De uitbreiding van de frambozen kwekerij in de 

regio Arusha (Noord Tanzania) zal stapsgewijs worden uitgevoerd. Het gaat om 

totaal 45 ha die bebouwd zal worden met frambozen. De bestaande kwekerij kan 

de vraag naar frambozen in Europa niet aan, daarom willen zij uitbreiden. Naast 

exploitatie van het land zal ook geïnvesteerd worden in koelopslag capaciteit ter 

plekke. 

 


