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BÉNIN
Feiten en cijfers:
Bénin (voorheen: Dahomey),
officieel: De republiek Benin (Frans:
République du Bénin), is een land in West
Afrika. Het is ten westen begrensd door
Togo, ten oosten door Nigeria en ten
noorden door Burkina Faso en Niger.
Een meerderheid van de bevolking leeft op de kleine zuidelijke kuststrook aan de Bocht van Benin.
De hoofdstad van Benin is Porto-Novo, maar de regering zetelt in Cotonou, de grootste stad van het
land. Benin beslaat een gebied van ongeveer 110.000 vierkante kilometer (42.000 square mile) met
een bevolking van ongeveer 9,5 miljoen. Benin is een tropische, sub-Sahara natie, sterk afhankelijk
van de agrarische sector, met substantiële werkgelegenheid en inkomsten afkomstig uit
zelfvoorzienende landbouw.
Algemene
Ofschoon Benin tot de armste landen behoort, vormen zijn natuurlijke hulpbronnen en
geografische ligging een behoorlijk ontwikkelingspotentieel dat een hogere economische groei en
op den duur zelfredzaamheid mogelijk maakt. Klimaat, bodem en water kunnen intensiever benut
worden voor landbouw, terwijl de haven van Cotonou en de aanwezigheid van een aanzienlijk
achterland (inclusief een groot deel van Nigeria,) doorvoerhandel van allerlei producten én
lokale verwerking van landbouwproducten interessant maken.

Economie
De economie van Benin is nog minder ontwikkeld en drijft vooral op landbouw, katoenteelt en
regionale handel. De productie in het land stijgt gemiddeld met vijf procent per jaar, maar de
bevolking groeit sneller. De inflatie is de laatste jaren afgenomen.
Om de economie verder te versterken zoekt Benin buitenlandse investeerders (China is een
belangrijke investeerder) en probeert men het toerisme aan te zwengelen. Er wordt ook
geïnvesteerd in nieuwe voedselverwerkende technieken en landbouwproducten.
Toerisme
Benin beschikt op toeristisch gebied over een aantal bezienswaardigheden die een bezoek meer dan
waard zijn. Het paaldorp Ganviér in de lagune is een absolute trekker, net als de vogelrijke wetllands
en de walvissen voor de kust. De fortachtige Tata-Somba, lemen huizen, in het noorden zijn
bijzonder. En ook de python-verering of de voodoo culture in het algemeen kan op terechte
toeristische belangstelling rekenen.
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PROJECT SAMENVATTING

De missie naar Bénin-Togo is een initiatief van AFRIC en heeft als doelstelling de net herstelde en
gestarte bilaterale relatie tussen Nederland en beide landen te onderstrepen en te verdiepen en het
belichten van de expertise die Nederland te bieden heeft op het gebied van voedselzekerheid,
klimaat slimme landbouw, water management, energie en logistiek. Begin 2016 is Togo toegevoegd
aan de lijst van landen die toegang hebben tot PSD-Instrumentarium, deze financiële instrumenten
worden door de Nederlandse overheid ingezet via de RVO om Nederlandse MKB’s te stimuleren en
helpen te internationaliseren met name in ontwikkelingslanden.
Uit ervaring is gebleken dat deze instrumenten niet optimaal worden benut door ondernemers in
ontwikkelingslanden. Daarom heeft AFRIC zich voorgenomen om bekendheid te creëren rondom
deze financiële instrumenten, en het vorm integraal onderdeel van het missieprogramma.
AFRIC zal zowel Nederlandse als Beninse ondernemers uitvoerig informeren over deze
mogelijkheden en waar nodig is een begeleiding geven voor het aanvraag.
Bovendien het is uit diverse rapporten van o.a. Universiteit van Wageningen, Afrika Studie Centrum
gebleken dat Benin en Togo wel degelijk kansen bieden aan Nederlandse bedrijven die actief zijn in
bovengenoemde sectoren. Tevens het verbeteren en ontwikkelen van water, landbouw, energie en
logistiek staat centraal op Nederlandse ambassade in Benin meerjarige ontwikkelingssamenwerking
strategisch plan en sluiten nodeloos op het beleid van Beninse overheid.
Belangrijk onderdelen van de handelsmissie zijn o.a.:
 Individuele gesprekken (matchmaking), met geselecteerde potentiële buitenlandse
zakenpartners en overheden.
 Seminars en workshops, waarbij deelnemers potentiële zakenpartners kunnen ontmoeten.
 Lunches/Diners, bieden de mogelijkheid aan deelnemers nieuwe contacten op te doen en
bestaande banden aan te halen.
 Netwerkevenementen, waar deelnemers in een informele sfeer nog meer kennis op kunnen
doen en kunnen netwerken met buitenlandse zakenpartners en de overige
missiedeelnemers.
 Bezoek aan een lokaal bedrijf
 Rondleiding door de stad etc. Een gedetailleerd agenda is beschikbaar in Annex.
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NEDERLANDSE AMBASSADE IN BÉNIN

De Nederlandse Ambassade in Benin s gevestigd in Cotonou en wordt daar vertegenwoordigd door
Zijne Excellentie dhr. H van Dijk.
Als ingenieur in Landbouw ontwikkeling is ambassadeur Dhr. H. van Dijk de ideale persoon om
Nederlandse bedrijven in Benin succesvol te begeleiden, of zij nou actief zijn in de landbouw-, waterof energiesector.
De samenwerkingsprogramma’s van de Ambassade in Benin worden ook afgestemd met “ Stratégie
de Croissance pour la Réduction de la Pauvrete’’, opgesteld door de Beninse overheid in overleg met
internationale partners. De ambassade heeft bijvoorbeeld een meerjarenplan opgesteld met de
volgende drie speerpunten, afgestemd met Beninse partners: water en sanitatie, voedselzekerheid
en sexuele en reproductieve gezondheid en rechten. Bovengenoemd plan komt overeen met het
Beninse Nationaal ontwikkeling strategisch plan.
De Nederlandse Ambassade in Benin nam zich het verbeteren van het zakelijke klimaat al ter harte,
terwijl tegelijkertijd commerciële relaties met Nederland actief werden gestimuleerd.
De Ambassade huisvest de private sector werkgroep en ondersteunde een publiek-privaat-initiatief
ter verbetering van het investeringsklimaat. Zij heeft in het verleden een handelsmissie naar
Cotonou georganiseerd. De Ambassade heeft ook een programma ontwikkeld om Nederlandse
bedrijven in contact te brengen met lokale ondernemers.
Speerpunten water en sanitaire voorzieningen:
het Nederland-Benin Water Platform (NWP) is opgericht, onder meer om meer Nederlandse
ondernemingen in contact te brengen met Benin. Dit resulteerde bijvoorbeeld in het eerste ORIO
(Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur Ontwikkeling) voorstel (ondersteund door Brabant Water) en
goedgekeurd door RVO.
Speerpunten van de voedselveiligheid:
De marktontwikkeling (met een focus op de Nigeriaanse markt) is een centraal thema geworden, ten
einde een basis te leggen voor buitenlandse investeerders. De ambassade ondersteunt AgriHub om
MKB’s op het gebied van agro-processing te bereiken. De Ambassade is actief betrokken bij
verschillende Nederlandse Kennis Instellingen door middel van het NICHE programma (Nederlands

Initiatief voor Capaciteitsopbouw in Hoger Onderwijs) voor de drie speerpunten.
De Ambassade ondersteunt de haven van Cotonou bij hun herstructureringsproces. Nadruk ligt op
de top sectoren: agro-food, tuinbouw, water, logistiek en energie.
Energie zal een speciaal aandachtspunt worden voor de ambassade als het onderzoek naar olie (en
gas) door een consortium, waarin Shell één van de belangrijkste partners is, succesvol blijkt te zijn.
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ZAKELIJKE KANSEN IN BENIN
Meer dan 20% van de Beninse bevolking heeft geen toegang tot drinkwater. Landbouw
vertegenwoordigt slechts 20% van het BBP, terwijl de overgrote meerderheid van de actieve
bevolking in die sector werkt. Wat betreft energie zijn de feiten nog veel alarmerender: slechts 30%
van de bevolking heeft toegang tot elektriciteit.

Landbouw
Het Ministerie van Landbouw heeft het grootste budget van alle Ministeries in Benin. Meer dan de
halve Beninse bevolking leeft van landbouw. Privé initiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen van
landbouw en zelfredzaamheid krijgen ondersteuning van de Beninse overheid.
Ook de Nederlandse Ambassade in Benin heeft de landbouw sector hoog op haar agenda staan en
stimuleert bedrijven om hierin te investeren.
Agribusiness: Benin produceert meer dan 400.000 ton ananassen per jaar die voldoen aan de
internationale normen. De verwerking hiervan biedt een verscheidenheid aan producten, zoals
ananassap, ananas jam, gedroogde ananas die geëxporteerd naar westerse en sub-regionale landen.
Benin is de 5e producent van cashewnoten wereldwijd, maar exporteert slechts 3% van dit product
op de internationale markt. Andere tropische vruchten zijn ook beschikbaar voor verwerking.
Oprichting van fruit processing units biedt nieuwe zakelijke kansen in het land.

Water
Uit het meerjarige strategisch plan 2012-2015 van de Nederlandse ambassade is gebleken dat de
water sector voldoende potentie heeft voor investering door zowel private als publieke sector.
Het is ook gebleken dat er meer geïnvesteerd moet worden in de verbetering van planning,
monitoring en kwaliteitscontrole van alle (bouw-) activiteiten en in het onderhoud en management
van infrastructuur (watersystemen en latrines).
Benin is een land dat grote behoefte aan water heeft als gevolg van lage ontwikkeling en hoge groei
van zijn bevolking. Water en landbouw zijn belangrijk voor de katoenteelt in het noorden en ter
ondersteuning van de uitvoering van het voedselzekerheid beleid elders in het land; reden waarom
de steun van de Nederlandse overheid aan Benin voor de periode van 2014-2017 zich vooral zal
richten op het waterbeheer, drinkwater en sanitatie. Daarom zal de agenda van de Nederlandse
Ambassade in Benin een 'transitie aanpak' benadering kennen. Die o.a. leiden tot het stimuleren van
handel en joint ventures tussen Beninse ondernemers en Nederlandse watersector en
kennisinstellingen.
Ook het Deltaplan, dat momenteel wordt ontwikkeld, biedt kansen voor de ontwikkeling van havens
en steden.
Nederlandse bedrijven kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van deze sector op verschillende
manieren.
Ook is een veel grotere investering nodig van de Beninse overheid in het bevorderen van hygiëne, als
doel op zichzelf, én om de impact van de drinkwatervoorziening te borgen. Beide sub sectoren
moeten meer geïntegreerd worden benaderd. Dit biedt allerlei kansen voor Nederlandse bedrijven
die actief deel willen nemen in het verbeteren van de water sector in Benin.
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Energie
Als gevolg van een succesvol onderzoek naar olie (en gas) door een consortium, waarin Shell één van
de belangrijkste partners is, heeft energie de speciale aandacht van de Nederlandse Ambassade in
Bénin. Ook het Beninse Ministerie van Water en Energie heeft het programma voor het opwekken
van Energie hoog op de agenda staan. Deze sector biedt volop kansen voor Nederlandse bedrijven.
Energie en Mijnbouw:
Mijnbouw grondstoffen zoals ijzer, fosfaat, diamant, kaolien, marmer en grind bieden mijnbouw en
exportmogelijkheden. De winning van olie en aanverwante activiteiten zijn extra mogelijkheden voor
investeringen door het bedrijfsleven. Benin heeft ook behoefte aan een stabiele
elektriciteitsvoorziening om de groei te ondersteunen. De Beninse overheid moedigt particuliere
investeringen in deze sector aan.
Logistiek
De Port Autonome de Cotonou (PAC) is een belangrijke doorvoerhaven in de regio, er worden veel
goederen via Bénin getransporteerd naar de buurlanden zoals Nigeria, Togo, Burkina-Faso enzovoort.
Logistiek is dus een belangrijk sector in Benin. Ook het vervoeren van landbouw producten binnen
eigen land, biedt kansen voor logistieke bedrijven. Er liggen kansen voor Nederlandse bedrijven die
het land willen helpen met uitvoeren van haar ontwikkelingsstrategieën van armoedereductie door
het investeren in Agro-Logistieke sector.
Overige belangrijke sectoren die kansen bieden zijn: De bouw/infrastructuur, autohandel,
wegentransport, voedselproductie en verpakking, informatie en communicatie, financiën en reis.

BESTANDE HANDEL TUSSEN NEDERLAND & BÉNIN

De commerciële- en handels relatie tussen Benin en Nederland staat op een tamelijk laag peil in
vergelijking met andere partner landen.
Er vindt export van tweedehands auto’s naar Benin plaats, enkele grotere bedrijven (VLISCO,
Heineken, Boskalis, Haskoning, APM) hebben al vaste voet aan de grond, maar slechts twee door PSI
gefinancierde investeringen (cashew noten en aqua cultuur) zijn in de afgelopen jaren
geïmplementeerd. De meest gangbare economische instrumenten (PSI, PPP faciliteiten, CBI etc.) zijn
zwaar onder benut en geïnteresseerde Beninse partners voldoen vaak niet aan de minimale
kwaliteitseisen. Daar tegenover wordt van PUM veel gebruik gemaakt.
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NEDERLANDSE BEDRIJVEN DIE ACTIEF ZIJN IN BENIN
Privé sector

Activiteit en project omschrijving

Boskalis

Havenontwikkeling Cotonou ( uitbreiding) en oplossen erosieproblemen in het kustgebied
ten oosten van Cotonou. Het eerste project werd gefinancierd door het Ministerie van
huisvesting, milieu en kustbeveiliging van Benin gedurende de periode van 2009 – 2012 en
had een waarde van € 35 miljoen. Een vervolg van het kustbeschermingswerk vond plaats
tussen juni 2012 en juli 2014 en werd gefinancierd door het Ministerie van stedelijke
ontwikkeling, huisvesting en sanitaire voorzieningen. De diensten bestonden uit het
leveren van materialen en constructie werk.

Royal Haskoning DHV

Raadgevende diensten voor ontwikkeling van de haven van Cotonou (uitbreiding) en een
binnenlandse terminal ontwikkeling. Andere projecten focussen op het oplossen van de
kust erosieproblemen ten oosten van Cotonou.
.Container shipping and infrastructure management in the port of Cotonou.

APM Terminals
Eijkelkamp Foundation
/ Royal Eijkelkamp

Ondersteuning van vrouwen bij het ontwikkelen van een klein water bedrijf ter voorziening
van veilig drinkwater voor stedelijke bevolking. FDW
gefinancierd
door
private
investeringen. Deelnemende partners zijn Foundation le Pont en INE, Totaal benodigd
budget: € 1,75 miljoen.

Brabant Water

Brabant Water ondersteunt SONEB in projectmanagement en intern business management
voor water voorziening door middel van trainingen en kennis overdracht. Brabant Water
wordt geassisteerd door Royal HAskoning/DHV voor technische beoordeling. Voor deze
ondersteuning werd geen Nederlandse financiering ontvangen. Brabant Water heeft
SONEB en de Beninse overheid ondersteund bij de aanvraag voor ORIO financiering van
watervoorziening van Parakou.
.
Project met focus op waterlevering en sanitaire voorzieningen in de stedelijke gebieden
van Benin. Dit project wordt gefinancierd door AFD. Het richt zich vooral op opbouw van
institutionele capaciteit, technische assistentie en bijdrage aan financiële en technische
programmering.

Antea Group

UNESCO-IHE

Betrokkenheid door middel van NICHE programma.

Meta Meta

Ondersteuning bij de ontwikkeling van een cursus voor IWRM aan de Faculteit voor
Landbouwkunde in samenwerking met Wageningen Universiteit, Arcadis, Euroconsult Mott
MacDonald en de Hogeschool Leeuwarden. Meta Meta leverde eveneens ondersteuning
aan het programma voor Effectief Water Beheer in meerdere landen, waaronder Benin. Dit
is ten behoeve van het Global Water Partnership en wordt gefinancierd door de Europese
Unie.

EARS Earth
Environment
Monitoring BV
Deltares

Droogte en uitzonderlijke neerslag verzekeringssysteem FESA Micro Insurance.
Projecten in een aantal landen waaronder Benin

Vlisco

Kledingindustrie

Stirling Cryogenics

Kooling systems

Bredenoord

Elektriciteitsvoorziening voor Cotonou en Parakou, ondersteund door de Beninse
regering.

Betrokkenheid door middel van NICHE programma
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IVMO

AFRIC gelooft in een sociale wereld, waarbij respect en waardering geen belemmering hoeven te zijn
voor vrije handel. In haar eigen handelingen en doelstellingen probeert AFRIC de kringloop van
nemen, produceren, gebruiken en hergebruiken te hanteren en dit principe tevens door te vertalen
in haar diensten en producten voor haar relaties. Verantwoord ondernemen is een kwestie van
cultuuromslag waarvoor tijd en geduld nodig is. AFRIC gelooft dat door veel bewust handelende
organisaties en individuen, aangevuld met instroom van maatschappelijk verantwoorde jonge
ondernemers deze omslag binnen enkele decennia een feit zal zijn. AFRIC geloof in bovenstaande
principe en inspireert graag haar relaties hiermee.
IVMO in Benin
In het algemeen worden regeringsbeleid en openbare aanbestedingen online en in de kranten
gepubliceerd. Er zijn ook Anti-corruptie, mensenrechten , NGO’s en activisten actief in Bénin en die
maken regelmatig meldingen van wanbeleid en schending van mensenrechten.
De Beninse overheid beschikt ook over zijn eigen instellingen die toezicht houden op de
transparantie van zaken doen, deze zijn o.a.:





Post & communication Regulation,
Anti-Money Laundrering Agency,
National Commission on Systems and Freedom
National Anti-Corruption Authority (ANLC)

Steeds meer bedrijven zowel Beninse als buitenlandse investeerders besteden aandacht aan
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een voorbeeld is de Belgische distributeur Colruyt, die
in haar winkels Beninse rijst heeft geïntroduceerd in het kader van haar inspanningen voor
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. AFRIC informeert uitvoerig de Nederlandse deelnemers
door midden van een Do’s & Don’ts lijst special opgesteld voor Benin.
Helaas komt corruptie en schending van mensenrechten vaak voor in alle sociale klassen in Benin,
daarom besteedt AFRIC een speciale aandacht aan dit onderwerp.
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AFRIC, Connecting European Business to Africa
AFRIC is opgericht in 2007 en verbindt al jaren Europese bedrijven met de buitengewoon
economische kansen die Afrika biedt. Met name Franstalige Afrikaanse landen.
Met haar uitgebreide ervaringen, kennis en uitgebreid netwerk is AFRIC in een unieke positie om
Europese bedrijven te voorzien van tools die ze nodig hebben om succesvol zaken te doen in
verschillende regio’s en sectoren in het Afrikaanse continent.
AFRIC is daarvoor avant-gardist in het creëren van win-win relaties tussen Europa en Afrika, die
leiden tot een duurzame economische ontwikkeling.
AFRIC geeft haar klanten toegang tot waardevolle netwerken en kansen die ze in staat stelt om
nieuwe B2B en G2B relaties te creëren. De jaarlijks handelsmissie naar de Republiek van Tsjaad is
daarvan een goed voorbeeld. Tevens organiseert AFRIC seminars, workshops, match-making sessies
en verzorgt financiële diensten voor haar klanten en biedt de mogelijkheid om hun doelen te
convergeren in Afrika.

Diensten
AFRIC geeft antwoord aan uw behoeften door de kansen te benutten tussen het Afrikaanse en
Europese zakenleven. Hiervoor verzorgen wij de volgende diensten en activiteiten:

Handelsmissies
Marktscan
Seminar
Match-making faciliteit
Vinden van distributeurs
Financiële diensten (DGGF en nog meer)
Internationale tender
Leveren van grondstoffen (zaden, oliën)
Team
De roots van ons multidisciplinaire en meertalige team van technisch adviseurs en projectmanagers
liggen in Afrika. Ook hebben zij ervaring in het verzorgen van technisch- of projectmanagement
diensten op locatie in Afrika. Benin AFRIC communiceren we dagelijks in Nederlands, Engels, Frans en
Spaans en tevens in verschillende Afrikaans nationale talen. De specifiek lokale kennis van ons team
is integraal en dat maakt AFRIC uniek, want effectieve communicatie is essentieel en van groot
belang voor succesvol zakendoen.
Toegevoegd waarde
AFRIC promoot actief het economische groeipotentieel van Sub-Sahara Afrika en ondersteunen de
ontwikkeling van MKB’S. AFRIC maakt het verschil door het delen van diepgaande interesse voor
samenwerking, billijkheid en het ontwikkelen van duurzame economie in Afrika.
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REFERENTIES
Netwerken zit in het DNA van AFRIC, wij beschikken wereldwijd over een kwalitatief en hoogwaardig
netwerk op zowel op B2B als G2B niveau. AFRIC beheert de kunst van aanbod met de vraag
verbinden. Bij AFRIC begrijpen wij de verschillen in culturen en spreken we verschillende
internationale talen en tevens de Afrikaanse lokale talen. AFRIC organiseert telkens met succes
handelsmissies en diverse zakelijk bijeenkomsten in zowel Afrika als in Europa. Bij het organiseren
van handelsmissies zorgt AFRIC dat niet alleen de deelnemers, maar ook de opdrachtgever in het
voorbereidingstraject zich gast, betrokken en bijzonder voelt!
AFRIC is al jaren een vaste partner van FEVEC, wij kennen de Spaanse en Afrikaanse
cultuur heel goed. We organiseren handelsmissies met diverse thema’s voor de leden
van deze coöperatieve in verschillende Franstalige Afrikaanse landen. We hebben
bijvoorbeeld een missie naar Congo-Brazzaville voor 20 bedrijven die actief in de
bouwsectoren zijn, georganiseerd. Tijden dit bezoek werd de delegatie door de
President Dennis Sassou-Ngeusso ontvangen.
AFRIC organiseert jaarlijks verschillende missies naar Tsjaad, in samenwerking met de
Nederlandse ambassade in Khartoem en RVO. Een van handelsmissie voor (landbouw
en veeteelt) wordt iedere keer door 12-15 Nederlandse bedrijven en 300 Tsjaads
ondernemers, internationale instituties en persoonlijkheden zoals Ministers en
ambassadeurs bezocht. AFRIC is initiatiefnemer en verantwoordelijk voor de
voorbereiding, uitvoering en follow-up. We brengen aan het eind van de missie altijd een
verslag in brochure formaat uit. Deze missie zijn altijd succesvol, laatste jaar bijvoorbeeld
twee Nederlandse bedrijven die actieve zijn in pluimvee en viskwekerij sectoren hebben
contracten kunnen afsluiten met Tsjaads ondernemers. Inmiddels liggen hun aanvragen
voor DGGF bij Atriadius.
AFRIC heeft in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een staatsbezoek
in Nederland georganiseerd voor de Minister van Buitenlandse Zaken uit Tsjaad.
Tijdens deze bezoek, hebben wij bijeenkomsten georganiseerd met Nederlandse
bedrijven en instituties zoals het Nederlandse Waterschap, Universiteit van
Wageningen en RVO. Na deze bezoek van de Minister is een team van D2Build van
RVO naar Tsjaad geweest en hierna is een G2G waterproject van €80 miljoen
uitgekomen.
AFRIC heeft voor het KNVB Worldcoaches programma een handelsmissie naar Tsjaad
en Kameroen mogen organiseren. Wij organiseren voor zowel kleine als grote
gezelschappen. Tijdens deze missie heeft AFRIC de voetbalbond, sportverenigingen,
het minister van sport en internationale instellingen zoals Unicef bijeen gebracht. De
missie heeft geresulteerd aan een samenwerking project van 5 jaar tussen Unicef en
de KNVB.
AFRIC organiseert jaarlijks Wageningen Universiteit ‘’ Altera’’ missies naar het zuiden
van Tsjaad (Doba en omgeving) georganiseerd. Dit betreft een onderzoeksmissie van 12 tot 4 weken in opdracht van de EU-delegatie in Tsjaad. AFRIC was verantwoordelijk
voor het verzorgen van de reis, begeleiden van de missie, maken van afspraken in de
hoofdstad tot aan het afstemmen met de opdrachtgeven. Inmiddels loopt een project
van de universiteit gefinancierd door EU in het kader van (Eu Trust fund for
Migration)
Uiteraard is het niet mogelijk om 10 jaar ervaring op 1 pagina op te sommen.
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ERVARINGEN

Onze Passie
We organiseren met passie de handelsmissies. We doen dat op een professionele manier en we
zorgen dat het onze opdrachtgevers en deelnemers aan niets ontbreekt. Wij vinden in iedere nieuwe
opdracht een creatieve uitdaging. Met onze inzet, vakkennis en passie willen we iedere missie een
succesvolle en unieke beleving maken! AFRIC’s missie is om de missie perfect te laten verlopen,
programma’s onvergetelijk te maken en zakelijk resultaat voor deelnemers te bereiken.

Met veel passie en toewijding hebben wij in de afgelopen 10 jaar diverse handelsmissies
georganiseerd naar verschillende Afrikaanse Franstalige landen. Met name voor groepen van 10 tot
20 personen. Wij kennen de taal, kennen de mensen en begrijpen de cultuur. Dat vinden wij een
belangrijke basis om succesvol zaken te kunnen doen. We begrijpen de zakelijk gebruiken en
beschikken over een sterk netwerk. Wij werken altijd samen met de Ambassade, in Bénin
bijvoorbeeld hebben we inmiddels kennisgemaakt met bijna alle medewerkers die verantwoordelijk
zijn voor het ontwikkelen en onderhouden van zakelijk relatie tussen Benin en Nederland. Benin is
een verrassend land met veel diversiteit, de bevolking is bijzonder optimistisch, productief- en
resultaatgericht.
We worden regelmatig gevraagd door de Belgisch Kamer van Koophandel om hun delegatie te
ontvangen in Franstalige Afrikaanse landen. Zo hebben we voor bijvoorbeeld BCBL-ACP (Kamer van
Koophandel, Nijverheid en Landbouw België-Luxemburg-Afrika-Caraïben-Pacific) een logistieke
handelsmissie naar Lomé in 2009 mogen organiseren. Voor deze opdracht hebben wij de Belgisch
delegatie in Lomé ontvangen en zijn daarna met ze naar Saint-Louis doorgereisd. Saint-Louis is één
van de belangrijk Senegalese handelsroutes.
We hebben ook opdrachten voor CCI-France International (Chambre de Commerce Internationale)
mogen uitvoeren. Zo hebben we op locatie in Guinée-Bissau en Casamance een delegatie van Franse
bedrijven mogen ontvangen samen met onze lokale partner. Deze missie was bedoeld voor de
landbouwsector Toch hebben wij na het verzoek van deelnemers een toeristisch uitstapje naar
Casamance gemaakt. Dit was mogelijk dankzij de regiokennis van onze lokale partner.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Onze algemene voorwaarden is van toepassing op al onze diensten, die kunt u downloaden of lezen
of onze website: www.afric-eu.com of here
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