Het oogsten van bonen in Tanzania.
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De groeiomstandigheden voor deze produc-

gen voor de verdere professionalisering van

Er zijn goede mogelijkheden voor uitbreiding, maar het transport is nog een knelpunt.

Frambozen uit Tanzania voor de EU.

De bloemen worden nu eerst naar Nairobi
vervoerd, voordat ze in het vliegtuig gaan.
Met de hulp van het Programma Samenwerking Opkomende Markten van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn onlangs
twee nieuwe exportactiviteiten ontwikkeld.
Het betreft de export van safflowerolie (de
teelt gebeurt op contractbasis door een groot
aantal kleine telers) en de teelt van frambozen van hoge kwaliteit voor de Nederlandse
markt.
Geert Westenbrink
Homa Ashtari
Directie Industrie en Handel

Kort graag…
In deze rubriek willen
we de lezer laten
kennismaken met de
landbouwattachés.
Contact met hen vindt
vaak alleen telefonisch
plaats. Het is altijd leuk
een persoon die je via
de telefoon kent, op
een andere manier te
leren kennen.
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dellijk op de helling moeten?
De hele ‘license raj’*) moet op de
helling.
Wat mist u het meeste
van Nederland?
De Kunsthal, Youp, een goede
wijnwinkel en Izaline Calister.
Uw sleutelwoord voor
de toekomst?
Ketenmanagement.

*) ‘Raj’ was de bijnaam die de
Britten aan India gaven. Het
woord is afgeleid van een Hindiwoord voor ‘koning’. ‘License raj’
wordt in India gebruikt voor ‘verstikkende bureaucratie’.
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Wereldhandelsorganisatie:
vloek of zegen?

WTO-overleg.

Sinds regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de internationale handel in
landbouwproducten regelt en landbouwsubsidies aan strikte regels bindt, staat de
landbouwsector in het middelpunt van de belangstelling. Elke agrarische
handelsmaatregel en landbouwsubsidie kan sinds 1995 tegen het licht worden
gehouden. Dat biedt de nodige kansen. Protectionistische maatregelen van onze
handelspartners kunnen nu immers worden aangepakt. Daar staat echter tegenover dat
wij nu zelf ook kritischer worden bekeken door onze eigen handelspartners.
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