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Op 22 juni 2010 verleende NL EVD Internationaal al haar goedkeuring aan
een 2g@there programma voor Kenia en vanaf 4 februari 2011 zal ook
Ethiopië in het programma worden betrokken. WUR Glastuinbouw werkt in
het Green Farming programma samen met private projectpartners en gaat
actief insteken op het vergroten van het marktaandeel van BV Nederland op de land- en tuinbouwmarkt
van Kenia en Ethiopië. Het programma is een initiatief van de Nederlandse tuinbouwsector dat wordt
ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Met de opening van Green Farming voor beide landen ontvouwt zich een breed scala aan mogelijkheden voor
de Nederlandse toeleverende industrie om zich gezamenlijk te profileren op de twee grootste land- en
tuinbouwmarkten van Oost Afrika. Belangrijke voordelen van het programma zijn de samenwerking tussen
bedrijven, organisaties en overheid in zowel Nederland als Kenia en Ethiopië, het uitbreiden van het netwerk en
ondersteuning bij organisatie van markt gerichte acties. Geplande activiteiten omvatten het organiseren van
(technische) seminars, beursbezoeken, handelsmissies, demonstratieprojecten, het uitvoeren van
informatiestudies en activiteiten op het vlak van kennisoverdracht en economische diplomatie.
De samenwerking tussen de Nederlandse toeleveranciers heeft in de afgelopen periode al zijn vruchten
afgeworpen op gebied van vergroting van het netwerk onder de niet-Nederlandse bedrijven in de Keniaanse
sector, de opstart van samenwerkingen met lokale teelt- en exportorganisaties en overheid en beter inzicht in
de marktbehoeften waarop producten en diensten kunnen worden afgestemd. In maart zal de officiële 'kick off'
voor Green Farming in Ethiopië worden gegeven tijdens een seminar op de internationale tuinbouwbeurs in
Addis Abeba, de Hortiflora Ethiopia.
Van 25 t/m 31 maart vindt de tweede Green Farming handelsmissie plaats. De missie omvat een gedeelte in
Ethiopië met daarin een beursdag op de Hortiflora Ethiopia met het Green Farming 'kick off' seminar, een
netwerk receptie en diner, en deelname aan de bedrijvenbezoekdag georganiseerd door de landbouwafdeling
van de ambassade in Addis Abeba. In Kenia zal de missie vervolgens in de regio van Mount Kenya meerdere
teeltbedrijven bezoeken en zal een workshop en match making event i.s.m. de Kenya Flower Council worden
georganiseerd. Aan beide delen van de handelmissie kan ook afzonderlijk worden deelgenomen.
Meer informatie: www.greenfarming.nl.
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