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Dutch Good Growth Fund 

 

Onderdeel DGGF 

Investeren Nederlands midden- en kleinbedrijf uitgevoerd door RVO.nl 

 

Titel 

Koelhuis in Tema, Ghana – DGGF116/GH/1 

 

Bedrijf 

Wegdam Meatlink B.V.   

 

Land 

Ghana 

 

Sector 

Vleesindustrie 

 

Bedrag 

Lening van € 1.300.000  

Garantie van max. € 810.000 

 

Periode  
Oktober 2016 – oktober 2023  

 

Betrokken partijen 

Rabobank Enschede-Haaksbergen, www.rabobank.nl 

 

 

Ontwikkelingsimpact 

 

Werkgelegenheid 

Het koelhuis in Tema zal circa 50 extra banen creëren. De extra werknemers 

zullen lokaal worden geworven en in dienst komen bij lokale partner La Bianca. 

Het betreffen voornamelijk functies als ‘cold store assistants’ en ‘truck drivers’. 

Het gaat met name om ongeschoolde banen (35) en met name in te vullen door 

mannen (40) doordat de werkzaamheden relatief zwaar zijn. Van de circa 50 

extra banen zullen naar verwachting 35 banen vast zijn en 15 seizoensgebonden. 

Het betreffen geen specifieke seizoensgebonden banen maar de behoefte aan 

werknemers worden wel verwacht te fluctueren door het jaar heen. 

 

Kennisoverdracht 

Training van medewerkers zal met name “on the job” plaatsvinden. Zij zullen 

leren werken met de nieuwe koeltechnieken en zonnepanelen (zie 

productiekracht).  

 

Productiekracht 

Het nieuwe vrieshuis zal worden ontworpen naar Europese standaarden met 

alternatieve energievoorziening, verbeterde isolatie en een efficiëntere indeling 

van koudesluizen, inpakzones etc. Het realiseren van de koude keten in Ghana 

biedt lokale partner LaBianca en derden de mogelijkheid hun bevroren producten 
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beter op te slaan. Doordat er minder bederf zal zijn kunnen er betere marges 

worden gerealiseerd. Daarnaast zorgt meer opslagcapaciteit in de haven van 

Tema ervoor dat er in en rondom dit gebied meer detailhandel in bevroren 

goederen kan worden bedreven. Dit kan indirect weer meer banen en lokale 

economische groei opleveren.  

 

IMVO 

De investering valt in categorie B (medium). Er is een Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) actie plan worden opgesteld, gebaseerd op de 

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

van MVO risico’s en het mitigeren van eventuele negatieve sociale of milieu 

impact. 

 

Korte omschrijving 

Wegdam Meatlink BV is actief in het verhandelen van bevroren 

voedingsmiddelen, met name vlees en vis. Producten worden wereldwijd 

ingekocht en sinds enkele jaren geëxporteerd naar West-Afrikaanse landen, met 

belangrijkste afzetland Ghana. Enkele jaren geleden is Wegdam Meatlink BV 

gestart met het bouwen van drie vrieshuizen verspreid over Ghana. De 

vrieshuizen zijn van cruciaal belang voor het verbeteren van de Ghanese “cold 

chain”. Transport en opslag buiten gekoelde vrachtwagens en vrieshuizen leidt 

onvermijdelijk tot kwaliteitsproblemen, zoals bederf en voedselvergiftiging. Met 

een lening en een garantie van het DGGF en een lening van de Rabobank wordt 

Wegdam Meatlink in staat gesteld om een vierde vrieshuis te bouwen in de haven 

van Tema in Ghana, de laatste belangrijke schakel in de keten.  

 

 


