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Dutch Good Growth Fund 
 

 

Onderdeel DGGF 

Investeren Nederlands midden- en kleinbedrijf uitgevoerd door RVO.nl 

 

Titel 

Ethiopië - ontwikkeling vissector voor lokale markt en export - DGGF117/ET/1 

 

Bedrijf 

Africa Sustainable Aquaculture B.V. (ASA) 

 

Land 

Ethiopië 

 

Sector 

Vissector 

 

Bedrag 

EUR 500.000 

 

Periode  

27 maart 2017 – 27 maart 2020 

 

Betrokken partijen 

NVT 

 

 

Korte omschrijving Incl. Technische Assistentie 

Met een lening van DGGF wordt het Nederlandse Africa Sustainable Aquaculture 

in staat gesteld om de reeds opgerichte duurzame productie van vis (vooralsnog 

Tillapia) in Ethiopië uit te breiden. 

De productielocatie is gebouwd en materiaal (waaronder kooien en 

kweekmateriaal) is aangeschaft voor de productie van vis. De eerste kweekvis 

was in februari 2017 geschikt voor de oogst/productie. De focus ligt op de kweek 

van tilapia die bestemd is voor de lokale markt en export naar nabij gelegen 

landen en Europa. Deze export wordt naar verwachting medio 2018 opgestart. 

Met zowel de levering in Ethiopië als de export draagt ze bij aan voedselveiligheid 

en werkgelegenheid.  
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Ontwikkelingsimpact 

 

Werkgelegenheid 

ASA biedt werkgelegenheid aan ongeveer 80 geschoolde en ongeschoolde 

medewerkers, waarvan minstens 50% vrouwen. ASA vergoedt de werknemers 

een boven gemiddeld inkomen. ASA reserveert een klein percentage van het inkomen 

voor gezondheidszorg en onderzoekt de mogelijkheden van collectie zorgverzekering.  

 

Kennisoverdracht 

Alle werknemers krijgen een training om hun baan uit te kunnen voeren en op 

onderdelen zoals gezondheid, Engels etc.  

In 2016 hebben 40 kleine boeren uit de omgeving van het project al training 

ontvangen waarbij ze hebben geleerd op kleine schaal vis te kweken. Deze 

training is middels een ICCO subsidie tot stand gekomen.  

Ook in de toekomstige jaren zal de onderneming training blijven geven, mogelijk 

met ondersteuning van Technische Assistentie aan kleine boeren op het gebied 

van duurzame aquacultuur en het opzetten van kleine vis Farms.  

 

Productiekracht 

De visfarm toont aan dat de vis op grote schaal en op een efficiënte wijze 

gekweekt kan worden. Door de additionele investeringen, onder andere in een 

koelhuis, kunnen de producten verder verwerkt worden en langer bewaard 

blijven. 

 

Overige impact 

Voedselveiligheid: de productie zal deels verkocht zal op de lokale markt. ASA wil 

iedereen bewust maken van de goede voedingswaarde van vis.  

 

Milieu: ASA streeft naar vermindering van de CO2 en water footprint. Om 1 kilo 

vis te produceren is zo’n 1,5 kilo voer nodig, bij vlees is dit 8,7 kilo. Ook 

minimaliseren ze afval door hergebruik. Zo kan het visafval worden hergebruikt 

als dierenvoeding, kunstmest of omgezet worden in biogas.  

Tijdens het kweken van de vis wordt geen gebruik gemaakt van antibiotica of 

andere medicatie. De ervaring leert dat het mogelijk is duurzame vis te kweken 

in Ethiopië zonder gebruik te maken van antibiotica of andere medicatie.  

 

Binnen 2 jaar zal ASA de benodigde certificering (ASC TS, HACCP etc.) hebben 

waarmee ze voldoen aan internationale standaarden en om te bewijzen dat de 

filosofie werkt.  

 

IMVO 

Investering valt in categorie B (medium). 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. 

 


