Een nieuwe toekomst voor een oude spinnerij
Katoen heeft weinig geheimen voor Gerard Timmermans. Al sinds jaar en
dag werkt hij met het materiaal. Als producent in de confectie leverde hij
onder meer aan Oilily. tegenwoordig richt hij zich met zijn bedrijf Linda Lu
International op de productie van garens en ruwdoeken van katoen. In
Ghana liggen grote kansen, zag Timmermans. Hij maakte plannen om de
katoenteelt in het land te verbeteren en de telers te helpen een beter
ontwikkeld product te bieden. Inmiddels maakt hij zijn toekomstvisie met
hulp van het Dutch Good Growth Fund waar.
Ghanese katoen, zo zegt Timmermans, hoort bij de beste die er te krijgen is. Toch
is de Ghanese katoensector weinig winstgevend en concurrerend in vergelijking
met andere landen. De boeren in het land doen iets verkeerd, zo merkte hij. Maar
wat? Timmermans sprak met de telers en ontdekte dat ze zich eigenlijk in een
vicieuze cirkel bevonden. De buitenlandse afnemers van de Ghanese katoen
betalen weinig. Voor de boeren blijft er geen geld over om te investeren en zich
te ontwikkelen. En dat is jammer. Met een goede training op het gebied van
landbouwtechnieken kan de opbrengst flink omhoog. En meer kennis over
duurzame teelt zou een plus zijn voor zowel de leef- en werkomstandigheden als
voor het milieu. Bovendien kan de katoen meer opbrengen, door hem niet als
ruwe grondstof te verkopen, maar te verwerken tot een product.

Solidaridad
De boodschap van Timmermans sloeg aan in Ghana. Inmiddels gaat Timmermans,
in het groeiseizoen 2015 ,samen met de Utrechtse stichting Solidaridad,
trainingen verzorgen voor de katoentelers in het land. En ook het plan om de
katoen in Ghana zelf te verwerken, wordt nog dit jaar concreet. In Roemenië
vond Timmermans een stilgelegde katoengarenspinnerij, met machines die nog
jaren meekonden. “Vergelijk het met een Rolls Royce die nog maar 30.000
kilometer gelopen heeft”, zegt hij zelf. De spinnerij werd opgekocht en
ontmanteld en zal in 2015 weer worden opgebouwd in Ghana. In het noorden
van het land is een terrein van 90.000 m2 gekocht. Nog dit jaar gaan 200
Ghanezen daar aan de slag om hun eigen katoen te verwerken tot garen en
ruwdoek. Op termijn moeten dat er zelfs 600 worden.

‘Maak wat men wil kopen’
Timmermans houdt er naar eigen zeggen een duidelijk en consequent
commercieel beleid op na, ook als hij zaken doet in Ghana. ““Maak wat de
mensen willen kopen”, dat houdt ik ook de boeren in Ghana voor. Op die manier
ben je toekomstvast bezig. Ook dat is voor mij duurzaamheid.”. Groot voordeel is
dat de verkoop van de garens aan textielbedrijven via het netwerk van
verkoopkantoren van Linda Lu international kan plaatsvinden. Een mooi product
voor een goede prijs maken alleen is niet voldoende. In Afrika wordt dat dikwijls
vergeten, vertelt Timmermans.
De opbrengst van dat commerciële beleid is voor de Ghanese katoentelers
evident. Door de trainingen voldoen de boeren straks aan alle internationale
eisen voor duurzame katoenteelt, zoals de normen van het Better Cotton
Initiative.(BCI) Daarnaast leidt de nieuwe aanpak tot een gemiddelde
inkomensstijging van 20%. “Zo kunnen boeren niet alleen meer investeren in
kennisontwikkeling, maar stijgt de welvaart van deze gezinnen in het algemeen.
Denk maar aan kinderen die straks naar school kunnen en betere medische zorg
krijgen.”

Export
Financieel bleek het nog niet zo eenvoudig deze droom te verwezenlijken. De
kosten van het exporteren van de spinnerij waren niet gering en verdienen zich
de eerste paar jaar niet terug. Het Dutch Good Growth Fund bood uitkomst. De
koper van de spinnerij betaalde 15% aan, 85% ging door middels van
wisselfinanciering. Door DGGF konden deze wissels verdisconteerd worden en
mag er over een periode van 5 jaar worden terugbetaald. De volgende stap is het
opzetten van de spinnerij in Ghana. “Het Dutch Good Growth Fund biedt ook
mogelijkheden voor de financiering van investeringen in Ghana zelf. Groot kans
dat ik nog een keertje verder ga praten in Den Haag!”

