
ghana nederland india haiti

NIEUWSUPDATE / DECEMBER 2017

Beste lezer,
 
Naast dat we u alvast fijne feestdagen wensen, willen we u ook graag bijpraten over de ontwikkelingen van 
ons bedrijf middels deze nieuwsbrief. We hebben weer veel bijzonders meegemaakt de laatste maanden.
 
Veel leesplezier en namens ons hele team de allerbeste wensen voor 2018!

Team GC

The Special Treat project in Accra Ghana krijgt veel 
aandacht en zorgt voor nieuwe aanvragen voor 
projecten. Deze keer een enorm grote vraag voor 
Haïti. Haïti kampt met een groot energietekort. Nog 
geen 25% van de Haïtianen beschikt over energie. 
Energie waarvan de levering onbetrouwbaar is en 
de prijs zeer hoog. Vanuit de Haïtiaanse overheid 
worden plannen ontwikkeld om de energievoor-
ziening te verduurzamen, daarbij voornamelijk 
uitgaand van zonne-energie. Voor een stabiele 
energiemix, toewerkend naar een permanent 
aanbod van energie, zal de nadruk niet alleen op 
zonne-energie moeten liggen maar ook op 
andere duurzame vormen van energie zoals 
Waste-to-Energy. Daarom is GC op zoek naar het 
meest optimale energie-model voor Haïti. De 
Waste-to-energy projecten die we in Ghana 
ontwikkelen en die vanuit Haïti grote interesse 
wekken leveren naast energie, schoon water en 
betere sanitaire voorzieningen. 

HAITI ECO POWER /

https://www.rp-wa.com/


In oktober was GC door de Nederlandse 
ambassade en NWP (Netherlands Water 
Partnership) uitgenodigd voor de India Water Week 
in Delhi. De India Water Week is een internationaal 
bijeenkomst omtrent de wereldwijde uitdagingen 
op het gebied van water. Bedrijven en instellingen 
van over de hele wereld namen deel aan deze 
conferentie. We mochten tijdens een seminar onze 
eerste visie presenteren op het schoonmaken van 
het Ganges Basin en het aanpakken van de 
bronnen van vervuiling. Samen met een top team 
van Nederlandse gerenomeerde bedrijven 
hebben we hiervoor eerste business modellen 
uitgewerkt. Vorige week mochten we hier een 
vervolg aan geven door ons verhaal nog een keer 
te presenteren tijdens de “Hindon River Basin 
workshop” in Delhi voor ondernemers, 
overheidsorganisaties en kennisinstituten.

In november zijn we nog een week in India 
geweest en hebben verschillende bedrijven en 
locaties bezocht en onze business modellen 
besproken die interessant zijn voor Waste-to-Value 
projecten in India. Mooi om te zien hoeveel 
mogelijkheden er voor het Nederlandse 
bedrijfsleven zijn in India.

INDIA / GHANA / 

Gezien de opkomende werkzaamheden in 
Ghana, gaat GC uitbreiden in Accra. Er zullen 
zowel Nederlandse als Ghanese medewerkers 
aan ons team worden toegevoegd. Momenteel 
vliegen er maandelijks al meerdere collega’s naar 
Ghana.

The Special Treat project is in volle gang en naar 
verwachting zullen begin 2018 de eerste 
containers met materieel voor de Waste-to-Energy 
plant vanuit Nederland naar Ghana verscheept 
worden. Er wordt hard gewerkt om de infrastruc-
tuur op orde te krijgen, dat betekent letterlijk een 
weg aanleggen door een onderontwikkeld 
gebied, om het materieel straks op de juiste plek 
te kunnen krijgen en de Waste-to-Energy plant te 
kunnen bereiken. Onze collega Mark Hakvoort is 
Projectdirecteur van het TST project.

https://www.rp-wa.com/


AFRICA CLASSIC / 

GC heeft bijgedragen aan een goed doel in Afrika 
door een team van de Africa Classic te sponsoren. 
Africa Classic is een 6 daagse mountainbike tocht 
van 400 km en 4.000 hoogtemeters rondom Mount 
Kilimanjaro, waarvan de opbrengst naar de Amref 
Flying Doctors gaat. Amref Flying Doctors is een 
onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een 
betere gezondheid in Afrika. Dit doen zij door 
middel van voorlichting, opleiding en onderzoek. 

GC heeft onlangs weer een nieuwe collega 
mogen verwelkomen, Alies Haveman. Alies heeft 
een bedrijfseconomische achtergrond en heeft 
internationaal ervaring opgedaan in advies en 
ondersteuning van startende ondernemers in de 
ontwikkelingssector. Als business developer ligt haar 
kracht in de ontwikkeling van duurzame en 
integrale businessmodellen, met een multi-
stakeholder benadering en focus op financiële 
haalbaarheid. Ze is met name werkzaam voor de 
GC projecten in het buitenland. We zijn erg blij dat 
Alies ons team komt versterken.

NIEUWE COLLEGA /

In de afgelopen periode is GC leading geweest in 
een visie ontwikkeling voor de gemeente 
Scherpenzeel. Dit dorp is gelegen in de provincie 
Gelderland aan de entree van Regio FoodValley. 
Het bijzondere aan deze ontwikkeling is dat het 
initiatief komt vanuit de lokale ondernemers en 
ondernemersvereniging Scherpenzeel. Een 
integrale visie waarmee de werkgelegenheid, het 
wonen en de leefbaarheid in Scherpenzeel wordt 
versterkt. Hieruit is het integraal plan Scherpenzeel 
ontstaan. Het plan is gepresenteerd richting de 
gemeente en is positief ontvangen. Inmiddels 
zijn we gestart met de eerste onderdelen van dit 
integrale plan. Het revitaliseren, ontwikkelen en 
uitbreiden van het bedrijventerrein voor de lokale 
ondernemers, te beginnen met een nieuw 
distributiecentrum voor een internationaal 
opererend productiebedrijf van verpakkingen en 
kweeksystemen voor de tuinbouw.

INTEGRALE ONTWIKKELING 
SCHERPENZEEL/ 


