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Dutch Good Growth Fund 

 

Onderdeel DGGF 

Investeren Nederlands midden- en kleinbedrijf uitgevoerd door RVO.nl 

 

Titel 

Vermeerdering van zaden voor Nederlandse zaadbedrijven – DGGFST1181 

 

Bedrijf 

GVA NL B.V. 

 

Land 

Tanzania 

 

Sector 

Tuinbouw 

 

Bedrag 

€ 500.000 

 

Periode  

05 augustus 2019 – 31 december 2022 

 

Betrokken partijen 

NVT 

 

 

Ontwikkelingsimpact 

 

Werkgelegenheid 

GVA NL B.V. zal 20 vaste werknemers in dienst nemen en 20 

seizoenarbeiders, waarvan minimaal 75% vrouwelijke werknemers. 

 

Kennisoverdracht 

Alle werknemers worden uitgebreid getraind. De ondernemers hebben jarenlange 

ervaring in de productie van zaden in diverse landen in Afrika 
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Productiekracht 

Bedrijf zal op een duurzame en milieuvriendelijke manier opereren. 

De plannen zijn om na de opstart op 3 hectare, snel uit te breiden naar 10 

hectare. Dan zal ook het aantal werknemers toenemen tot 75 vaste werknemers. 

Verder zal na de opstart onderzocht worden of een aantal zaden ook lokaal 

verkocht kunnen worden zodat boeren toegang krijgen tot betere zaden en 

hierdoor hun productie kunnen verbeteren en vergroten. 

 

IMVO 

Investering valt in risico categorie A (hoog). Het bedrijf heeft een ESIA 

uitgevoerd. Daarnaast is er 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  

Met een lening van DGGF en een co-financiering van de investeerders, zullen de 

ondernemers een kwekerij oprichten in Tanzania voor de vermeerdering van 

zaden voor onder andere tomaten, komkommers en uien. 

De onderneming zal 20 vaste banen en 20 seizoen banen creëren. De 

werknemers zullen uitgebreid getraind worden in zaadvermeerdering, maar ook 

in hygiëne en het voorkomen van ziekten.  
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