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Titel
DGGF107009120200430 Levering van Zonne-energiesystemen in Kenia
Exporteur
Rural Spark B.V., Tilburg
Land
Kenia
Sector
Solar Home Systems
Bedrag
Maximum schadevergoeding: EUR 258.905,Periode
Fabricatie: 3 maanden
Kredietduur: 36 maanden
Betrokken partijen
Debiteur: Mwezi Limited, Nairobi/Kenia
Ontwikkelingsimpact
Het scheppen van werkgelegenheid:
De transactie zal bijdragen aan een groei van de directe en indirecte werkgelegenheid. De
verwachting is dat er in de loop der tijd ca. 12 extra FTE werkzaam worden bij afnemer,
waarvan 8 vrouwen. Mwezi recruteert meer op basis van attitude dan op basis van formele
kwalificaties. Hierdoor pakt de recrutering dikwijls gunstig uit voor vrouwen in rurale gebieden
die geen formeel onderwijs hebben genoten. Naast de creatie van directe werkgelegenheid is er
een toename van indirecte werkgelegenheid. De toename hiervan bedraagt naar schatting 200
FTE, waarvan 150 voor vrouwen. De indirecte werkgelegenheid betreft voornamelijk
verkoopagenten die niet in dienst worden genomen maar op commissiebasis worden beloond.
Vergroten van de productiekracht:
De te leveren goederen zullen direct bijdragen aan de omzet van debiteur die immers actief is in
distributie. De te verzekeren transactie resulteert in ca. 40% meer omzet.
De overdracht van kennis, vaardigheden en technologie:
Exporteur zal kennis overdragen aan de distributeur in Kenia. Het gaat om training voor de
werknemers en agenten die de energy kits gaan verkopen.
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Overige positieve effecten
Deze donkergroene transactie zal een positieve bijdrage leveren aan het milieu omdat de
energy kits voor een deel zeer vervuilende dieselgeneratoren zullen vervangen. Voor andere
huishoudens zal de investering in de energy kits betekenen dat er voor het eerst toegang is tot
elektriciteit waardoor de levenskwaliteit zal toenemen.
Milieutoets
Rural Spark heeft een aanvraag onder het DGGF ingediend betreffende de leveringen van
energy kits aan Mwezi Ltd. Deze transactie betreft geen activiteiten die vermeld zijn op de FMO
uitsluitingslijst. De transactie blijft onder de DGGF-drempelwaarde van € 1 miljoen en het
betreft geen activiteiten die effecten hebben op een gevoelig gebied of gevoelige sector.
Op basis van het voorgaande wordt het milieu- en sociale risico dat de onderhavige transactie
met zich meebrengt beoordeeld als aanvaardbaar
Korte omschrijving
De transactie betreft de levering van 1880 ‘Energy Kits´ en het verzorgen van trainingen. De
‘energy kits’ bestaan uit een centrale router met een variabel aantal kleine boxen die energie
leveren maar ook kunnen opslaan. De energie wordt opgewekt door één of meer zonnepanelen.
De energie kan worden gebruikt om lampen, telefoons, ventilatoren, tv’s en zelfs computers te
laten werken. Een eenmaal aangeschaft systeem is eenvoudig modulair uit te breiden, ook in
kleine stappen. Gebruikers van de systemen zijn huishoudens en kleine bedrijven. De gebruikers
krijgen de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Daarvoor is er een ingebouwd PayGo
mechanisme.
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