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Stichting ITSDF stimuleert aquacultuur in West-Afrika

‘Kansen voor Afrika en Europa’
Door Baukje van der Meer

ITSDF stelt zich ten doel om de voedselvoorziening in Afrika te verbeteren. Dit doet ze
door beginnende ondernemers in de agrarische sector ter plekke te ondersteunen bij het
opzetten van een bedrijf, zoals een viskwekerij. Aquacultuur in West-Afrika is één van de
nieuwste projecten. “Het is een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk.”
Marten Knol is directeur van de International Technical, Agricultural & Social
Development Foundation (ITSDF). De oudpalingvisser wil aquacultuur in West-Afrika
stimuleren door middel van scholingspro-

jecten waarbij kennis wordt overgedragen.
Ook houdt Knol zich bezig met match
making tussen investeerders en lokale
ondernemers. “Wij willen mensen helpen
die helemaal niets hebben, maar die wel de

Geschikte locaties met aanvoer van voldoende water van perfecte temperatuur zijn in Togo volop
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Kleinschalige West Afrikaanse vissers. Foto: Vis en Bedrijf.

capaciteit hebben om ondernemer te zijn.
Is er bijvoorbeeld iemand die woont aan
een rivier en daar de mogelijkheid heeft
een viskwekerij op te zetten, dan kunnen
wij diegene koppelen aan een investeerder.”
ITSDF houdt zich nu ruim een jaar bezig met
plannen voor aquacultuur in West-Afrika. Er
zijn al aanvragen binnen van ondernemers
die vragen om technische hulp en medefinanciering. ITSDF zoekt nu partijen die hen
willen helpen. Knol ziet veel mogelijkheden
voor aquacultuur in Afrika. “De watertemperatuur ligt er continu rond de 26 graden,
wat perfect is voor de meervalsoorten daar.
Met het vermarkten van de vis in Afrika zit
het ook goed. Merkwaardig genoeg krijgt
men daar praktisch dezelfde prijs voor de
vis als in Europa.”
Hulp
Alle hulp vanuit de visserijsector is welkom
bij ITSDF. Zo zijn er mensen nodig die hun
vakkennis kunnen overbrengen. Dit kan
gaan over de aquacultuur zelf, maar ook
over het vernieuwen van Afrikaanse havens
en vissersboten. Ook is het volgens Knol

belangrijk dat er in West-Afrika een visserijkundig onderzoeksinstituut wordt opgezet.
De stichting zet zich hier ook voor in en vindt
onderzoeksinstituut Imares uit Wageningen
een goed voorbeeld voor Afrika. “Zoiets
moeten we daar ook hebben. Viskwekers
kunnen dan naar zo’n instituut toegaan als
ze problemen hebben. Als hun vis bijvoorbeeld ziek is, of als hij niet wil eten.”
Behalve kennis er ook geld nodig. “We hebben investeerders nodig die beginnende
ondernemers willen ondersteunen om
bijvoorbeeld een kleinschalige viskwekerij
op te starten. Je hoeft niet meteen een multinational te zijn om een joint venture aan
te gaan. Dat kan ook met lagere bedragen.”
ITSDF kan ook mensen uit Nederland begeleiden die overwegen zich in West-Afrika te
vestigen als zelfstandig ondernemer.
Voor meer informatie over ITSDF kunt u
contact opnemen met Marten Knol via
0630294440 of kijk op www.itsdf.eu.
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het vakblad Vis
in bedrijf, zie ook www.visinbedrijf.nl.
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