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Relations between the Netherlands and South Africa go back a 
very long way: from Jan van Riebeeck and the Dutch East India 
Company to solidarity in the struggle against apartheid. We felt a 
strong connection with the birth of the rainbow nation in 1994 and 
we look forward to cheering the country on as host of the Football 
World Cup in 2010. The Netherlands’ current relationship with 
South Africa is developing into broad-based cooperation in a wide 
range of areas: political, social, economic and cultural. 

The Netherlands also enjoys a long history of friendly relations 
with Mozambique. Towards the end of the 1960s there was 
widespread support within Dutch society for the independence 
of Mozambique, as expressed in solidarity movements such as 
the Eduardo Mondlane Foundation. The Netherlands has made an 
active contribution to the country's reconstruction and maintains 
close relations with Mozambique in the area of development aid, 
with a focus on water and health care in the years to come.  

Since the 1990s, South Africa and Mozambique have enjoyed 
strong economic growth in which the private sector functions 
as the driving force. Further development of the private sector, 
along with optimum use of knowledge, can play an important part 
in the battle against poverty, in the distribution of income and 
in achieving the millennium development goals. In facing these 
challenges, the Dutch government appeals to the innovative power 
and international cooperation of the business community and 
knowledge institutions.

This is why we believe it is vital for a broad delegation of 
companies and knowledge institutions to participate in our 
visit to South Africa and Mozambique from 10 to 16 May. We 
are very much looking forward to being part of this team. The 
economic mission focuses on two sectors in which the Netherlands 
excels and which link South Africa and Mozambique: corridor 
development in Southern Africa and the water sector. 

We are determined to use this visit to expand and intensify 
the extensive relations that we maintain through government, 
business community and knowledge institutions. It is our fervent 
hope that this mission will forge new cooperative links that will 
help shape our relations in the future. 

We wish all the participating companies from South Africa, 
Mozambique and the Netherlands the opportunity to establish 
inspiring new contacts and to engage in successful cooperation!

Bert Koenders
Minister for Development Cooperation

Frank Heemskerk
Minister for Foreign Trade

Ministry of Foreign Affairs 
PO Box 20061
NL-2501 EB The Hague
P +31 (0)70 348 4848
E r@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Ministry of 
Economic Affairs 
PO Box 20101
NL-2500 EC The Hague
P +31 (0)70 379 6106
E f.heemskerk@minez.nl
www.minez.nl 

Bert Koenders
Minister for Development Cooperation

Frank Heemskerk
Minister for Foreign Trade
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As relações entre os Países Baixos e a África do Sul têm já 
uma longa história: desde Jan van Riebeeck e a Companhia 
Holandesa das Índias Orientais até à solidariedade na luta contra 
o apartheid. Sentimos uma forte ligação com o nascimento da 
"nação do arco-íris", em 1994, e ansiamos aplaudir efusivamente 
o país como anfitrião do Mundial de Futebol, em 2010. A actual 
relação dos Países Baixos com a África do Sul caracteriza-se pelo 
desenvolvimento de uma cooperação alargada em vários sectores: 
político, social, económico e cultural. 

Os Países Baixos contam também com uma longa história de 
relações amigáveis com Moçambique. No final dos anos 60, havia 
um apoio generalizado no seio da sociedade holandesa para a 
independência de Moçambique, expressa em movimentos de 
solidariedade como a Fundação Eduardo Mondlane. Os Países 
Baixos deram um contributo activo para a reconstrução do país e 
mantêm relações próximas com Moçambique na área da ajuda ao 
desenvolvimento, centrada na água e nos cuidados de saúde nos 
anos vindouros.  

Desde a década de 90, a África do Sul e Moçambique desfrutam de 
um forte crescimento económico no qual o sector privado actua 
como força motriz. O desenvolvimento continuado do sector 
privado, aliado a uma utilização optimizada do conhecimento, 
pode desempenhar um papel importante na luta contra a pobreza, 
na distribuição do rendimento e na concretização dos objectivos de 
desenvolvimento do milénio. Ao enfrentar estes desafios, o governo 
holandês apela ao poder inovador e às redes internacionais da 
comunidade empresarial e das instituições de conhecimento.

É por este motivo que acreditamos ser vital que uma delegação 
alargada de empresas e instituições de conhecimento participe na 
nossa visita à África do Sul e a Moçambique entre 10 e 16 de Maio. 
Ansiamos integrar esta equipa. A missão económica centra-se em 
dois sectores de excelência dos Países Baixos e que ligam África 
do Sul e Moçambique: o desenvolvimento de corredores na África 
austral e o sector hídrico. 

Estamos determinados a utilizar esta visita para expandir e 
intensificar as amplas relações que mantemos ao nível do governo, 
comunidade empresarial e instituições de conhecimento. Temos a 
fervorosa esperança de que esta missão sirva para forjar novos laços 
cooperativos, que ajudarão a moldar as nossas relações futuras. 

Desejamos que todas as empresas participantes da África do 
Sul, de Moçambique e dos Países Baixos tenham oportunidade 
de estabelecer novos contactos inspiradores para encetar uma 
cooperação bem sucedida!

Bert Koenders
Ministro holandês da Cooperação 
para o Desenvolvimento

Frank Heemskerk
Ministro holandês do Comércio Externo
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P +31 (0)20 301 6548

Dolf van den Brink
Leader of the Business Delegation

It is a great honour for me to serve as the leader of the business 
delegation on this economic mission to South Africa and 
Mozambique. The Netherlands enjoys friendly and productive 
relations with both countries. The visit to South Africa is 
intended to give a new boost to our well-established relationship: 
broadening and intensifying it by means of sustainable 
cooperative ties with the business community and knowledge 
institutions. Mozambique is still a relatively new market for Dutch 
companies. Our visit there will be defined by identifying and 
facilitating new opportunities for cooperation in the burgeoning 
market of southern Africa. These neighbouring countries are 
linked by the opportunities and challenges in the field of water 
and corridor development. It should come as no surprise, 
therefore, that these sectors form the focus of this mission. 

The Netherlands is an experienced and innovative partner when 
it comes to meeting challenges in the water sector. The Dutch 
sector has amassed a wealth of knowledge and technology in 
the areas of control, purification and distribution of water. Its 
favourable location in relation to the European hinterland has 
enabled the Netherlands to build up a strong position in transport 
and logistics. In these areas, the private sector, the government 
and knowledge institutions work together closely to develop and 
implement new technology and solutions. 

Our mission kicks off in Cape Town, South Africa, the logistic hub 
and capital of the Western Cape. The next stop on our itinerary 
is Durban. It is no coincidence that this city is twinned with 
Rotterdam, the logistics gateway to the Netherlands. We then 
travel on to Johannesburg, the financial heart and business centre 
of South Africa, which boasts a corridor connection to the port of 
Maputo, our destination in Mozambique. 

The companies and knowledge institutions taking part in this 
mission are largely active in the field of water management and 
water technology, transport infrastructure and logistics. They are 
seeking mutually beneficial cooperation with local companies and 
knowledge institutions. It gives me great pleasure to support this 
economic mission in the interests of strengthening and expanding 
our relations with South Africa and Mozambique. 

Dolf van den Brink
Leader of the Business Delegation
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É uma grande honra pessoal liderar a delegação comercial nesta 
missão à África do Sul e a Moçambique. A Holanda desfruta de 
relações amigáveis e produtivas com ambos os países. A visita 
à África do Sul destina-se a dar um novo incentivo à nossa 
sólida relação, alargando-a e intensificando-a através de laços 
de cooperação sustentável com a comunidade empresarial e as 
instituições de conhecimento. Moçambique é ainda um mercado 
relativamente novo para as empresas holandesas. A nossa visita 
a este país visa identificar e fomentar novas oportunidades de 
cooperação no crescente mercado da África austral. Estes países 
vizinhos estão ligados pelas oportunidades e desafios no campo 
das águas e do desenvolvimento de corredores. Por conseguinte, 
não é de surpreender que sejam precisamente estes os sectores em 
destaque nesta missão. 

A Holanda é um parceiro experiente e inovador quando se trata 
de dar resposta a desafios no sector hídrico. O sector holandês 
acumulou uma riqueza de conhecimento e tecnologia nas 
áreas de controlo, purificação e distribuição de água. A sua 
localização privilegiada em relação ao interior europeu, permitiu 
à Holanda assumir uma forte posição nos transportes e logística. 
Nestas áreas, o sector privado, o governo e as instituições 
de conhecimento trabalham em estreita colaboração para 
desenvolver e implementar novas tecnologias e soluções. 

A nossa missão arranca na Cidade do Cabo, África do Sul, o centro 
logístico e capital da província de Western Cape. A paragem 
seguinte no nosso itinerário é Durban. Não é coincidência o facto 
de Durban ser cidade geminada com Roterdão, a porta de entrada 
logística na Holanda. Em seguida, prosseguimos viagem para 
Joanesburgo, o coração financeiro e centro de negócios de África 
do Sul, que conta com um corredor de ligação ao porto de Maputo, 
o nosso destino em Moçambique. 

As empresas e instituições de conhecimento que participam nesta 
missão têm actividade preponderante no campo da gestão de 
águas e tecnologias hídricas, das infra-estruturas de transportes e 
da logística. Procuram uma cooperação mutuamente benéfica com 
empresas e instituições de conhecimento locais. Tenho o maior 
prazer em fundamentar esta missão comercial no fortalecimento e 
expansão das nossas relações com a África do Sul e Moçambique. 

Dolf van den Brink
Líder da delegação comercial
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Introducing 
the Netherlands

A country that the Dutch created in the delta of three large 
rivers, fl owing into the North Sea… Where 70% of GDP 
is earned below sea level… Where there used to be a lake 
almost two million acres wide where Amsterdam Airport 
Schiphol is today… Where innovative and daring solutions 
for water control protect two thirds of the country from 
being permanently fl ooded. It earned us a worldwide 
reputation… We know water.  

A country that was in need of more land for agriculture… 
Where land was reclaimed from the sea and kept dry: 
the famous 'polders'. A country supposedly too cold to 
grow certain vegetables and fl owers... Where greenhouses 
were invented as a solution to this problem. Where Dutch 
farmers now produce 2.5 times more food per acre than EU 
farmers produce on average… We know food & fl owers.  

A country that is the gateway to Europe… Connecting 
nearly half a billion consumers in the European hinterland 
to the world’s producers… Thanks to the world-class Port 
of Rotterdam, the internationally praised Amsterdam 
Airport Schiphol, an extensive network of waterways, 
Europe’s strongest road transport sector and an extensive 
network of rail links… We know logistics.  

A country with an open and cooperative attitude… Whose 
residents have always felt the need to explore what lies 
beyond its borders... Where the world’s fi rst multinational 
corporation originated in the 17th century. A country 
where, today, 87% of people who are 15 years or older 
speak English… We know international business. 

Facts & fi gures 

Worldwide ranking

1st Production and auctioning of 
cut fl owers and fl ower bulbs 

2nd Export of agricultural products 

2nd Household broadband connections 

2nd Logistics performance Index 

3rd Density of road network 

3rd Largest seaport 

5th Foreign direct investment 

6th Export of goods

6th Investments abroad

8th Import of goods

8th Import of services

9th Export of services

9th Energy infrastructure

Form of government Parliamentary democracy, constitutional monarchy 

Capital city Amsterdam

Seat of the government The Hague

Composition of the country 12 provinces, overseas territories of Aruba and 
the Netherlands Antilles 

Language Dutch

Monetary unit Euro

Population 16,460,265 (October 2008) 

GDP 16th rank worldwide : 560 billion € (2007)

Per capita income 10th rank worldwide : 34.665 € per capita (2007)

Export partners Germany 23.5%; Belgium 11.9%; UK 9.0%; France 8.2%; 
US 5.0%; Italy 5.0% (2007) 

Import partners Germany: 20.2%; Belgium: 10.8%; China: 8.6%; US: 7.8%; 
UK: 6.4%; France: 4.9% (2007) 

Investments abroad 851 billion $ (2007) 

Foreign direct investment 673 billion $ (2007) 

Command of foreign languages English (87% of > 15 years old), German (66%) and 
French (25%) 

Knowledge is power. Sharing knowledge is more powerful. 
Doing business the Dutch way is doing business with you and for you! 
It's not about quick fi xes or easy money, but about cooperation and 
consideration of individual needs of partners… Trade is in our DNA. 
It makes us Pioneers in International Business. 

Sources: Statistics Netherlands 2008, Holland Compared, EVD, IMF. 
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Apresentação 
da Holanda

Um país que os holandeses criaram no delta de três grandes 
rios que correm para o Mar do Norte…Onde 70% do PIB é 
obtido abaixo do nível do mar...Onde havia um lago com 
quase dois milhões de acres de largura no local do Aeroporto 
Schiphol de Amsterdã...Onde soluções inovadoras e ousadas 
para controle das águas impedem que dois terços do país 
vivam permanentemente inundados. Isso nos deu uma 
reputação mundial... Nós entendemos de água. 

Um país que precisava de mais terra para a agricultura...
Onde se pediu terra emprestada ao mar e a manteve seca: 
a famosa ‘pôlder’. Um país supostamente frio demais para 
cultivar certos vegetais e fl ores... Onde as estufas foram 
inventadas como solução para esse problema. Onde os 
fazendeiros holandeses atualmente produzem 2,5 vezes mais 
alimentos por acre que todos os fazendeiros da UE produzem 
em média… Nós entendemos de alimentos e fl ores. 
  

Um país que é o portão da Europa...Conectando 
aproximadamente meio milhão de consumidores no 
interior europeu aos produtores mundiais…Graças ao Porto 
de Roterdã, de classe mundial, ao internacionalmente 
famoso Aeroporto Schiphol de Amsterdã, a uma rede 
abrangente de canais, ao setor de transporte mais forte da 
Europa e a uma ampla rede de conexões ferroviárias... 
Nós entendemos de logística. 

Um país com uma postura aberta e de cooperação...Cujos 
habitantes sempre tiveram a necessidade de explorar o que 
está além de suas fronteiras... Onde a a primeira empresa 
multinacional foi fundada no século 17. Um país onde, 
hoje, 87% das pessoas de mais de 15 anos falam inglês...
Nós entendemos de negócios internacionais.

Fatos e Números

Classifi cação mundial

1º Produção e venda de
fl ores de corte e bulbos de fl ores

2º Exportação de produtos agrícolas

2º Conexões domésticas de banda larga

2º Índice de Desempenho em Logística

3º Densidade da malha rodoviária

3º Maior porto marítimo

5º Investimentos estrangeiros diretos

6º Exportação de produtos

6º Investimentos no exterior 

8º Importação de produtos

8º Importação de serviços 

9º Exportação de serviços 

9º Infra-estrutura de energia

Forma de governo Democracia parlamentar, monarquia constitucional

Capital Amsterdã 

Sede do governo Haia

Composição do país 12 províncias, os territórios de Aruba e das Antilhas Holandesas 
no exterior

Idioma Holandês

Unidade monetária Euro 

População  16.460.265 (Outubro 2008) 

PIB 16º no ranking mundial: 560 bilhões de euros (2007)

Renda per capita 10º no ranking mundial: 34.665 euros per capita

Parceiros de exportação Alemanha 23,5%; Bélgica 11,9%; Reino Unido 9,0%; França 
8,2%; EUA 5,0%; Itália 5,0% (2007) 

Parceiros de importação Alemanha: 20,2%; Bélgica: 10,8%; China: 8,6%; EUA: 7,8%; 
Reino Unido: 6,4%; França: 4.9% (2007) 

Investimentos no exterior 851 bilhões de dólares (2007) 

Investimentos estrangeiros 
diretos 

673 bilhões de dólares (2007) 

Domínio de línguas 
estrangeiras

Inglês (87% dos > 15 anos), alemão (66%) e francês (25%) 

Saber é poder. Compartilhar o conhecimento tem ainda mais poder. 
Fazer negócios da maneira holandesa signifi ca fazer negócios com você 
e para você! Não se trata de soluções rápidas ou dinheiro fácil, mas de 
cooperação e consideração pelas necessidades individuais dos 
parceiros…Fazer negócios está no nosso DNA. 
Torna-nos pioneiros em comércio internacional.  

Fontes: Statistics Netherlands 2008, Holland Compared, EVD, IMF. 
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Water technology
Clear, affordable water for people worldwide

The history and prosperity of the Dutch nation is inextricably linked with water. We 
reclaimed land from the sea and two-thirds of our country would regularly fl ood if it 
weren’t for our dikes and surge dams. The Dutch also excel at water technology, 
including water production, distribution, sewage and wastewater treatment and 
sanitation. We supply, collect, clean and re-use water with high levels of quality and 
service from an integrated perspective on sustainable economic development.

The drinking water sector in the Netherlands is publicly owned. Ten semi-public 
water companies supply the drinking water. Municipal authorities manage the 
sewer system and 26 regional, government-run water boards organise the treatment 
of municipal waste water. Numerous Dutch companies are recognised specialists in 
the treatment of industrial waste water and several consultancies are globally 
renowned for their water treatment expertise. Dutch academia and the private 
sector invest heavily in water-related R&D, which has resulted in innovations in 
areas like fi ltration.

Unique Selling Points 

•	 Dutch	innovations	in	water	technology	that	improve	access	to	clean	and	affordable	
drinking water across the globe include membrane technology, anaerobic water 
purifi cation (UASB), membrane bioreactor (MBR - small scale & high quality) en 
Anammox technology. 

•	 Research	institutes	like	Wetsus,	Kiwa	Water	Research,	Delft	University	of	Technology	are	
recognised worldwide for their cutting-edge work in water technology. 

•	 There	is	strong	institutional	support	and	active	public-private	cooperation	(e.g.	
with consultative bodies such as the Netherlands Water Partnership) that focuses on 
international cooperation. Committed to a better approach to international water 
management effort, the Dutch government has signed bilateral agreements to advance 
integrated water management across the globe.

•	 The	Netherlands	has	a	long	tradition	of	technological	development	in	the	fi	eld	of	sewage	
systems and wastewater treatment. The fi rst Dutch city was connected to a sewage 
system as early as the 19th century, and today the Netherlands' sewerage system is 
well-maintained and extensive. Also, the Dutch have been using innovative wastewater 
treatment techniques as early as the 1970s in response to strict legislation. The percentage 
of companies that invest in waste water solutions is above the industry average. 

•	 The	level	of	re-use	of	industrial	waste	water	is	high,	and	the	water	quality	is	so	high	
that it meets the needs of key production processes in, for example, food and beverage 
industries. 

Facts & fi gures 

•	 The	turnover	of	water	technology	companies	was	€7.2 billion, while exports amounted to 
€2.5 billion (2006).

•	 Approximately	1,500	companies	are	active	in	water	technology	in	the	Netherlands.	The	
corresponding work force amounts to 51,000 FTE.

•	 The	Netherlands	spends	€3.5 billion a year preparing drinking water, managing the sewer 
system and treating waste water.

•	 Half	(51%)	of	Dutch	water	technology	companies	have	developed	new	products	and	
services over the last three years. 19% own patents, 66% cooperate on innovation and 
24% participate in an international network in the fi eld of water technology.

•	 99.9%	of	Dutch	households	have	access	to	clean	drinking	water,	which	is	entirely	
chlorine-free.

A few websites 

•	 www.nwp.nl - Netherlands Water Partnership
•	 www.aquanederland.nl - Association of the Dutch water treatment industry
•	 www.vewin.nl - Association of Dutch water supply companies
•	 www.wetsus.nl - Research institute for sustainable water technology
•	 www.hollandtrade.com - EVD - Agency for International Business and Cooperation
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Water technology
Clear, affordable water for people worldwide
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that it meets the needs of key production processes in, for example, food and beverage 
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corresponding work force amounts to 51,000 FTE.
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Tecnologia da água
Água límpida e acessível para as pessoas em todo o mundo

A história e prosperidade da nação holandesa estão inextrincavelmente ligadas à água. 
Recuperámos terras ao mar e dois terços do nosso país fi cariam regularmente submersos 
se não fosse pelos diques e as barragens de defesa contra inundações. Os holandeses são 
também exímios na tecnologia da água, incluindo a sua produção e distribuição, o 
tratamento de esgotos e águas residuais e o saneamento. Fornecemos, recolhemos, 
tratamos e reutilizamos água com os mais elevados níveis de qualidade e serviço, numa 
perspectiva integrada de desenvolvimento económico sustentável.

Na Holanda, o sector de abastecimento de água potável é público. Dez empresas 
semipúblicas de águas fornecem água potável. As autoridades municipais gerem o 
sistema de esgotos e 26 autoridades governamentais regionais do sector da água 
organizam o tratamento das águas residuais municipais. Inúmeras empresas holandesas 
são reconhecidamente especialistas no tratamento de águas residuais industriais e várias 
consultoras são mundialmente famosas pelos seus conhecimentos técnicos no tratamento 
de água. O mundo académico e o sector privado holandeses investem grandemente em 
I&D relacionada com a água, o que resultou em inovações em áreas como a fi ltração.

Factores de diferenciação 

•	 As	inovações	holandesas	na	tecnologia	da	água	que	melhoram	a	disponibilidade	de	
água potável límpida e acessível em todo o planeta incluem a tecnologia de membrana, 
a purifi cação de água por via anaeróbica (UASB), o bio-reactor de membranas (MBR – 
pequena escala e alta qualidade) e o processo Anammox. 

•	 Os	institutos	de	investigação,	como	o	Wetsus,	o	Kiwa	Water	Research	e	a	Universidade	
Tecnológica de Delft, são mundialmente reconhecidos pelo seu trabalho pioneiro na 
tecnologia da água. 

•	 Grande	apoio	institucional	e	cooperação	activa	entre	os	sectores	público	e	privado	(por	
ex., com entidades consultoras como a Netherlands Water Partnership) centrada na 
cooperação internacional. Empenhado numa melhor abordagem do esforço internacional 
de gestão da água, o governo holandês assinou acordos bilaterais para implementar a 
gestão integrada dos recursos hídricos em todo o mundo.

•	 A	Holanda	tem	uma	longa	tradição	de	desenvolvimento	tecnológico	no	campo	dos	
sistemas de esgotos e tratamento de águas residuais. A primeira cidade holandesa foi 
ligada a um sistema de esgotos já no século XIX e, actualmente, o sistema de esgotos da 
Holanda é bem mantido e muito alargado. Além disso, os holandeses já utilizam técnicas 
inovadoras de tratamento de águas residuais desde os anos 70, em resposta a legislação 
muito rígida. A percentagem de empresas que investem em soluções para águas residuais 
é superior à média da indústria. 

•	 O	nível	de	reutilização	de	águas	residuais	industriais	é	elevado	e	a	qualidade	da	água	é	
tão boa que cumpre os requisitos de processos-chave de produção, por exemplo, no sector 
alimentar e bebidas. 

Factos e números 

•	 O	volume	de	negócios	das	empresas	de	tecnologias	da	água	foi	de	7,2	biliões	de	euros,	
enquanto as exportações ascenderam a 2,5 biliões de euros (2006).

•	 Aproximadamente	1.500	empresas	têm	actividade	no	sector	da	tecnologia	da	água	na	
Holanda. A força de trabalho correspondente ascende a 51.000 FTE.

•	 A	Holanda	gasta	3,5	biliões	de	euros	por	ano	na	preparação	de	água	potável,	na	gestão	do	
sistema de esgotos e no tratamento de águas residuais.

•	 Metade	(51%)	das	empresas	holandesas	de	tecnologias	da	água	desenvolveu	novos	
produtos e serviços nos últimos três anos. 19% detêm patentes, 66% cooperam em 
inovação e 24% participam numa rede internacional no campo da tecnologia da água.

•	 99,9%	dos	lares	holandeses	têm	acesso	a	água	potável,	totalmente	isenta	de	cloro.

Alguns Websites 

•	 www.nwp.nl - Netherlands Water Partnership
•	 www.aquanederland.nl – Associação da indústria holandesa de tratamento de água
•	 www.vewin.nl – Associação das empresas holandesas de fornecimento de água
•	 www.wetsus.nl – Instituto de investigação para tecnologias da água sustentáveis
•	 www.hollandtrade.com - EVD - Agência de Cooperação e Negócios Internacionais
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Tecnologia da água
Água límpida e acessível para as pessoas em todo o mundo

A história e prosperidade da nação holandesa estão inextrincavelmente ligadas à água. 
Recuperámos terras ao mar e dois terços do nosso país fi cariam regularmente submersos 
se não fosse pelos diques e as barragens de defesa contra inundações. Os holandeses são 
também exímios na tecnologia da água, incluindo a sua produção e distribuição, o 
tratamento de esgotos e águas residuais e o saneamento. Fornecemos, recolhemos, 
tratamos e reutilizamos água com os mais elevados níveis de qualidade e serviço, numa 
perspectiva integrada de desenvolvimento económico sustentável.

Na Holanda, o sector de abastecimento de água potável é público. Dez empresas 
semipúblicas de águas fornecem água potável. As autoridades municipais gerem o 
sistema de esgotos e 26 autoridades governamentais regionais do sector da água 
organizam o tratamento das águas residuais municipais. Inúmeras empresas holandesas 
são reconhecidamente especialistas no tratamento de águas residuais industriais e várias 
consultoras são mundialmente famosas pelos seus conhecimentos técnicos no tratamento 
de água. O mundo académico e o sector privado holandeses investem grandemente em 
I&D relacionada com a água, o que resultou em inovações em áreas como a fi ltração.

Factores de diferenciação 

•	 As	inovações	holandesas	na	tecnologia	da	água	que	melhoram	a	disponibilidade	de	
água potável límpida e acessível em todo o planeta incluem a tecnologia de membrana, 
a purifi cação de água por via anaeróbica (UASB), o bio-reactor de membranas (MBR – 
pequena escala e alta qualidade) e o processo Anammox. 

•	 Os	institutos	de	investigação,	como	o	Wetsus,	o	Kiwa	Water	Research	e	a	Universidade	
Tecnológica de Delft, são mundialmente reconhecidos pelo seu trabalho pioneiro na 
tecnologia da água. 

•	 Grande	apoio	institucional	e	cooperação	activa	entre	os	sectores	público	e	privado	(por	
ex., com entidades consultoras como a Netherlands Water Partnership) centrada na 
cooperação internacional. Empenhado numa melhor abordagem do esforço internacional 
de gestão da água, o governo holandês assinou acordos bilaterais para implementar a 
gestão integrada dos recursos hídricos em todo o mundo.

•	 A	Holanda	tem	uma	longa	tradição	de	desenvolvimento	tecnológico	no	campo	dos	
sistemas de esgotos e tratamento de águas residuais. A primeira cidade holandesa foi 
ligada a um sistema de esgotos já no século XIX e, actualmente, o sistema de esgotos da 
Holanda é bem mantido e muito alargado. Além disso, os holandeses já utilizam técnicas 
inovadoras de tratamento de águas residuais desde os anos 70, em resposta a legislação 
muito rígida. A percentagem de empresas que investem em soluções para águas residuais 
é superior à média da indústria. 

•	 O	nível	de	reutilização	de	águas	residuais	industriais	é	elevado	e	a	qualidade	da	água	é	
tão boa que cumpre os requisitos de processos-chave de produção, por exemplo, no sector 
alimentar e bebidas. 

Factos e números 

•	 O	volume	de	negócios	das	empresas	de	tecnologias	da	água	foi	de	7,2	biliões	de	euros,	
enquanto as exportações ascenderam a 2,5 biliões de euros (2006).

•	 Aproximadamente	1.500	empresas	têm	actividade	no	sector	da	tecnologia	da	água	na	
Holanda. A força de trabalho correspondente ascende a 51.000 FTE.

•	 A	Holanda	gasta	3,5	biliões	de	euros	por	ano	na	preparação	de	água	potável,	na	gestão	do	
sistema de esgotos e no tratamento de águas residuais.

•	 Metade	(51%)	das	empresas	holandesas	de	tecnologias	da	água	desenvolveu	novos	
produtos e serviços nos últimos três anos. 19% detêm patentes, 66% cooperam em 
inovação e 24% participam numa rede internacional no campo da tecnologia da água.

•	 99,9%	dos	lares	holandeses	têm	acesso	a	água	potável,	totalmente	isenta	de	cloro.

Alguns Websites 

•	 www.nwp.nl - Netherlands Water Partnership
•	 www.aquanederland.nl – Associação da indústria holandesa de tratamento de água
•	 www.vewin.nl – Associação das empresas holandesas de fornecimento de água
•	 www.wetsus.nl – Instituto de investigação para tecnologias da água sustentáveis
•	 www.hollandtrade.com - EVD - Agência de Cooperação e Negócios Internacionais
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Infrastructure 
development
Infrastructure expertise for a growing world

The Dutch have centuries of experience in building infrastructure in boggy delta 
areas. Dutch engineers have mastered the art of foundation technology, 
particularly in extreme environments and demanding applications like high-speed 
railways. Leading Dutch companies are particularly strong in infrastructure design, 
engineering-consultancy and training, and the supply of technology and 
machinery to international infrastructure projects. Dutch construction companies 
are involved in complex engineering projects such as bridges and tunnels, and have 
specialised knowledge in the area of airport construction. Dutch engineering pays 
particular attention to sustainability issues, so that economic interests are 
balanced with ecological demands. The Dutch invest heavily in innovation and 
R&D through public-private partnerships that align the interests and resources of 
government, business and research partners. 

Unique Selling Points 

•	 Dutch	infrastructure	projects	routinely	take	a	multi-disciplinary	approach	that	balances	
social, economic, environmental and engineering needs. This concept, called Building with 
Nature, is of considerable interest to countries with large delta populations.  

•	 The	Port	of	Rotterdam,	the	world’s	third-largest,	and	other	Dutch	ports	such	as	the	Port	
of Amsterdam connect producers worldwide to Europe’s 500 million consumers through 
excellent multimodal links (rail, road and air traffi c). This expertise is very useful in other 
delta areas, in countries like Romania, China and India.

•	 Amsterdam	Airport	Schiphol	is	one	of	four	large	network	hubs	in	Europe	and	one	of	Europe’s	
most effi cient airports. Dutch companies have extensive expertise in airport construction, 
particularly consulting on and designing new terminals, such as the one in Beijing.   

•	 Dutch	construction	companies	have	mastered	the	art	of	building	on	the	wet	and	weak	soil	of	
the Netherlands. Their expertise in underwater foundations and foundations in weak soil is 
relevant to the construction of windmill parks at sea, bridges and tunnels. 

•	 The	Netherlands,	with	its	dense	road	network,	exports	knowledge	in	road	construction.	The	
Netherlands is a leading innovator in sound proof asphalt and the inventor of prefab asphalt. 
The Dutch are currently exploring the use of roads as heat exchangers to generate energy. 

•	 Several	Dutch	consultancies	have	world-leading	positions	in	maritime	engineering,	
dredging, and spatial planning. They are called upon to construct and maintain ports and 
waterways worldwide. For example, Dutch companies help deepen the Panama Canal. 

Facts & fi gures 

•	 In	2006,	there	were	5,905	infrastructure	companies	in	the	Netherlands,	employing	some	
80,000 people. Total turnover amounted to €13.2 billion.

•	 The	Netherlands	has	6.5%	share	(5th largest producer) of total EU production in civil 
engineering and construction. 

•	 The	Netherlands	accounts	for	11%	of	EU	waterworks	production,	making	it	the	3rd largest 
after Spain and Italy. 

•	 With	a	share	of	more	than	8%	the	Netherlands	is	the	6th largest producer in the EU in 
transport construction.

A few websites 

•	 www.nabu.nl – Netherlands Association of International Contractors
•	 www.onri.nl – Dutch association of consulting engineers
•	 www.hollandrailindustry.nl – Association of manufacturers, engineers and consultants in 

the rail sector
•	 www.nat.nl – Netherlands Airport Technology Group
•	 www.rmg.nl – Rotterdam Maritime Group - Consortium of Dutch companies in the 

maritime and infrastructure sector
•	 www.astrin.nl - Dutch traffi c industry association
•	 www.nea.nl – Public-private knowledge institute in the fi eld of transport, traffi c, and 

infrastructure
•	 www.hollandtrade.com – EVD – Agency for International Business and Cooperation
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Infrastructure 
development
Infrastructure expertise for a growing world
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Facts & fi gures 
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80,000 people. Total turnover amounted to €13.2 billion.

•	 The	Netherlands	has	6.5%	share	(5th largest producer) of total EU production in civil 
engineering and construction. 

•	 The	Netherlands	accounts	for	11%	of	EU	waterworks	production,	making	it	the	3rd largest 
after Spain and Italy. 

•	 With	a	share	of	more	than	8%	the	Netherlands	is	the	6th largest producer in the EU in 
transport construction.

A few websites 
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Desenvolvimento da 
infra-estrutura
Experiência em infra-estrutura em um mundo em crescimento

Os holandeses têm séculos de experiência na construção de infra-estrutura em áreas de 
delta lamacentas. Os engenheiros holandeses dominaram a arte da tecnologia da 
fundação, particularmente em ambientes extremos e que exigem aplicações como 
ferrovias expressas. As principais empresas holandesas são particularmente fortes em 
projetos de infra-estrutura, consultoria de engenharia e treinamento, e no 
fornecimento de tecnologia e equipamentos para projetos de infra-estrutura 
internacionais. As construtoras holandesas estão envolvidas em projetos de engenharia 
complexos, como pontes e túneis, e possuem conhecimento especializado na área de 
construção de aeroportos. A engenharia holandesa presta particular atenção às 
questões de sustentabilidade, de forma que os interesses econômicos estejam em 
equilíbrio com as exigências ecológicas. A Holanda investe pesado em inovação e em 
Pesquisa e Desenvolvimento por meio de parcerias público-privadas que alinham os 
interesses e os recursos dos parceiros do governo, de negócios e de pesquisas. 

Pontos de venda exclusivos 

•	 Os	projetos	de	infra-estrutura	holandeses	adotam	rotineiramente	uma	abordagem	
multidisciplinar que equilibra as necessidades sociais, econômicas, ambientais e de 
engenharia. Esse conceito, conhecido como Construir com a natureza, é de interesse 
considerável para os países com grandes populações em deltas.  

•	 O	Porto	de	Roterdã,	o	terceiro	maior	do	mundo,	e	outros	portos	holandeses,	como	o	Porto	
de Amsterdã, conectam produtores do mundo inteiro a 500 milhões de consumidores 
europeus, por meio de excelentes ligações multimodais (ferrovia, rodovia e tráfego aéreo). 
Essa experiência é muito útil em outras áreas de deltas, em países como a Romênia, a 
China e a Índia.

•	 O	Aeroporto	de	Schiphol	de	Amsterdã	é	um	dos	quatro	grandes	centros	de	distribuição	
da Europa e um dos aeroportos mais efi cientes da Europa. As empresas holandesas 
têm ampla experiência na construção de aeroportos, particularmente em consultoria e 
projetos de novos terminais, como o de Beijing.   

•	 As	construtoras	holandesas	dominaram	a	arte	da	construção	no	solo	úmido	e	fraco	da	
Holanda. Sua experiência em fundações submersas e fundações em solo fraco é relevante 
para a construção de parques de moinhos de vento no mar, pontes e túneis. 

•	 A	Holanda,	com	sua	densa	rede	de	rodovias,	exporta	conhecimento	em	construção	de	
estradas. A Holanda é líder em inovação em asfalto à prova de som e a inventora do 
asfalto pré-fabricado. Os holandeses atualmente estão explorando o uso de estradas como 
trocadores de calor para gerar energia. 

•	 Várias	consultorias	holandesas	ocupam	uma	posição	de	liderança	mundial	em	engenharia	
marítima, dragagem e planejamento espacial. Elas são contratadas para construir e 
manter portos e canais no mundo inteiro. Por exemplo, as empresas holandesas ajudam a 
aprofundar o Canal do Panamá. 

Fatos e Números 

•	 Em	2006,	havia	5.905	empresas	de	infra-estrutura	na	Holanda,	que	empregavam	cerca	de	
80.000 pessoas. O valor total de vendas chegou a 13,2 bilhões de euros.

•	 A	Holanda		possui	uma	fatia	de	6,5%	(5º	maior	produtor)	da	produção	total	da	União	
Européia em engenharia e construção civil. 

•	 A	Holanda	é	responsável	por	11%	da	produção	de	sistemas	de	distribuição	de	água,	sendo	a	
3ª maior depois da Espanha e da Itália.  

•	 Com	uma	fatia	de	mais	de	8%,	a	Holanda	é	o	6º	maior	produtor	na	área	de	construção	de	
transportes da União Européia.

Alguns websites 

•	 	www.nabu.nl – Associação Internacional de Empreiteiras da Holanda
•	 	www.onri.nl - Associação Holandesa de Engenheiros de Consultoria
•	 	www.hollandrailindustry.nl – Associação de fabricantes, engenheiros e consultores do setor 

ferroviário
•	 	www.nat.nl – Grupo de Tecnologia em Aeroportos da Holanda
•	 	www.rmg.nl – Grupo Marítimo de Roterdã – Consórcio de empresas holandesas do setor 

marítimo e de infra-estrutura
•	 	www.astrin.nl - Associação holandesa do setor de tráfego
•	 	www.nea.nl – Instituto de conhecimento público-privado na área de transporte, tráfego e 

infra-estrutura
•	 	www.hollandtrade.com – EVD – Agência para comércio e cooperação internacional



21

Desenvolvimento da 
infra-estrutura
Experiência em infra-estrutura em um mundo em crescimento

Os holandeses têm séculos de experiência na construção de infra-estrutura em áreas de 
delta lamacentas. Os engenheiros holandeses dominaram a arte da tecnologia da 
fundação, particularmente em ambientes extremos e que exigem aplicações como 
ferrovias expressas. As principais empresas holandesas são particularmente fortes em 
projetos de infra-estrutura, consultoria de engenharia e treinamento, e no 
fornecimento de tecnologia e equipamentos para projetos de infra-estrutura 
internacionais. As construtoras holandesas estão envolvidas em projetos de engenharia 
complexos, como pontes e túneis, e possuem conhecimento especializado na área de 
construção de aeroportos. A engenharia holandesa presta particular atenção às 
questões de sustentabilidade, de forma que os interesses econômicos estejam em 
equilíbrio com as exigências ecológicas. A Holanda investe pesado em inovação e em 
Pesquisa e Desenvolvimento por meio de parcerias público-privadas que alinham os 
interesses e os recursos dos parceiros do governo, de negócios e de pesquisas. 

Pontos de venda exclusivos 

•	 Os	projetos	de	infra-estrutura	holandeses	adotam	rotineiramente	uma	abordagem	
multidisciplinar que equilibra as necessidades sociais, econômicas, ambientais e de 
engenharia. Esse conceito, conhecido como Construir com a natureza, é de interesse 
considerável para os países com grandes populações em deltas.  

•	 O	Porto	de	Roterdã,	o	terceiro	maior	do	mundo,	e	outros	portos	holandeses,	como	o	Porto	
de Amsterdã, conectam produtores do mundo inteiro a 500 milhões de consumidores 
europeus, por meio de excelentes ligações multimodais (ferrovia, rodovia e tráfego aéreo). 
Essa experiência é muito útil em outras áreas de deltas, em países como a Romênia, a 
China e a Índia.

•	 O	Aeroporto	de	Schiphol	de	Amsterdã	é	um	dos	quatro	grandes	centros	de	distribuição	
da Europa e um dos aeroportos mais efi cientes da Europa. As empresas holandesas 
têm ampla experiência na construção de aeroportos, particularmente em consultoria e 
projetos de novos terminais, como o de Beijing.   

•	 As	construtoras	holandesas	dominaram	a	arte	da	construção	no	solo	úmido	e	fraco	da	
Holanda. Sua experiência em fundações submersas e fundações em solo fraco é relevante 
para a construção de parques de moinhos de vento no mar, pontes e túneis. 

•	 A	Holanda,	com	sua	densa	rede	de	rodovias,	exporta	conhecimento	em	construção	de	
estradas. A Holanda é líder em inovação em asfalto à prova de som e a inventora do 
asfalto pré-fabricado. Os holandeses atualmente estão explorando o uso de estradas como 
trocadores de calor para gerar energia. 

•	 Várias	consultorias	holandesas	ocupam	uma	posição	de	liderança	mundial	em	engenharia	
marítima, dragagem e planejamento espacial. Elas são contratadas para construir e 
manter portos e canais no mundo inteiro. Por exemplo, as empresas holandesas ajudam a 
aprofundar o Canal do Panamá. 

Fatos e Números 

•	 Em	2006,	havia	5.905	empresas	de	infra-estrutura	na	Holanda,	que	empregavam	cerca	de	
80.000 pessoas. O valor total de vendas chegou a 13,2 bilhões de euros.

•	 A	Holanda		possui	uma	fatia	de	6,5%	(5º	maior	produtor)	da	produção	total	da	União	
Européia em engenharia e construção civil. 

•	 A	Holanda	é	responsável	por	11%	da	produção	de	sistemas	de	distribuição	de	água,	sendo	a	
3ª maior depois da Espanha e da Itália.  

•	 Com	uma	fatia	de	mais	de	8%,	a	Holanda	é	o	6º	maior	produtor	na	área	de	construção	de	
transportes da União Européia.

Alguns websites 

•	 	www.nabu.nl – Associação Internacional de Empreiteiras da Holanda
•	 	www.onri.nl - Associação Holandesa de Engenheiros de Consultoria
•	 	www.hollandrailindustry.nl – Associação de fabricantes, engenheiros e consultores do setor 

ferroviário
•	 	www.nat.nl – Grupo de Tecnologia em Aeroportos da Holanda
•	 	www.rmg.nl – Grupo Marítimo de Roterdã – Consórcio de empresas holandesas do setor 

marítimo e de infra-estrutura
•	 	www.astrin.nl - Associação holandesa do setor de tráfego
•	 	www.nea.nl – Instituto de conhecimento público-privado na área de transporte, tráfego e 

infra-estrutura
•	 	www.hollandtrade.com – EVD – Agência para comércio e cooperação internacional



Maritime Cluster
Innovation and craftsmanship powering the Dutch maritime cluster

The Dutch have centuries of naval experience and today, we are once again a 
leading maritime nation. We operate Europe’s largest inland shipping fl eet and are 
globally leading manufacturers of high-end yachts and complex specials. The Port 
of Rotterdam is the world’s third-largest port and Amsterdam is Europe’s fourth-
largest. The Dutch maritime cluster comprises 11 different, yet complementary 
industries that operate in a 100-kilometre radius. This encourages close co-
operation on innovation and production, allowing industries to build on each 
other’s strength. The Netherlands also distinguishes itself with a globally 
competitive group of suppliers to the offshore (maritime) industry and specialised 
R&D institutes. Overall, the Dutch maritime cluster focuses on high-end, added-
value markets that require high levels of expertise, exceptional craftsmanship and 
research-based innovation.

Unique Selling Points 

•	 The	Netherlands	is	known	worldwide	for	its	complex	vessels,	specifi	cally	dredging	vessels,	
high-speed patrol boats, construction vessels for the offshore cluster, mega yachts for the 
rich and famous and dedicated short sea ships. The Dutch Compensated Gross Tonnage in 
these areas is consistently one of the highest in the world. 

•	 The	Dutch	have	a	dominant	position	in	luxury	yachts,	particularly	(semi)	custom	made	
ones longer than 45 meters. Of the 218 yachts in this segment that are currently under 
construction, 75 are being made by Dutch craftsmen, a 35% market share. 

•	 Several	Dutch	consultancies	have	world-leading	positions	in	maritime	engineering,	
dredging, and spatial planning, in part due to experience gained through the Rotterdam 
and Amsterdam ports. Dutch companies are called upon to construct and maintain ports 
and waterways worldwide. 

•	 Specialised	R&D	institutes	are	laying	the	foundations	for	innovation	in	areas	like	ship	
building, maritime construction, materials technology and marine ecology. 

•	 Research	conducted	by	the	Norwegian	School	of	Management	in	2004	shows	that	the	
Netherlands is the most attractive location for investments in the maritime industry when 
compared to Norway, Denmark, the United Kingdom and Germany.

•	 The	government,	academia	and	private	sector	are	implementing	a	long-term	innovation	
programme that focuses on the need of the energy sector to embrace LNG, the production of 
gas and oil in ultra deep water and the ongoing growth of global shipping. 

Facts & fi gures 

•	 The	Dutch	maritime	cluster	comprises	11	sub	sectors	and	11,000	companies,	which	
employ 187,00 employees and generate turnover of €26.9 billion. 

•	 The	cluster	has	a	strong	international	focus:	64%	of	turnover	is	exported	and	shipbuilders	
are establishing operations worldwide, employing 37,500 people outside of the 
Netherlands. 

•	 In	2007,	Dutch	shipbuilders	employed	35,000	FTE	in	the	Netherlands,	generating	
revenues of €7.6 billion. Order books are complete fi lled for the next three to four years.  

•	 The	750	maritime	suppliers	reported	growth	of	20%,	with	annual	turnover	reaching	€4.9 
billion in 2007. These companies focus on, for example electronics, cooling equipment, 
and transport equipment.

A few websites 

•	 www.dutch-maritime-network.nl – Dutch Maritime Network
•	 www.hme.nl – Association of suppliers to the maritime industry
•	 www.vnsi.nl – Association of the Dutch Shipbuilding Industry
•	 www.yachting.nl – Dutch Yachting Group
•	 www.portofrotterdam.com – Port of Rotterdam
•	 www.portofamsterdam.com – Port of Amsterdam
•	 www.hollandtrade.com – EVD – Agency for International Business and Cooperation
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Maritime Cluster
Innovation and craftsmanship powering the Dutch maritime cluster

The Dutch have centuries of naval experience and today, we are once again a 
leading maritime nation. We operate Europe’s largest inland shipping fl eet and are 
globally leading manufacturers of high-end yachts and complex specials. The Port 
of Rotterdam is the world’s third-largest port and Amsterdam is Europe’s fourth-
largest. The Dutch maritime cluster comprises 11 different, yet complementary 
industries that operate in a 100-kilometre radius. This encourages close co-
operation on innovation and production, allowing industries to build on each 
other’s strength. The Netherlands also distinguishes itself with a globally 
competitive group of suppliers to the offshore (maritime) industry and specialised 
R&D institutes. Overall, the Dutch maritime cluster focuses on high-end, added-
value markets that require high levels of expertise, exceptional craftsmanship and 
research-based innovation.

Unique Selling Points 

•	 The	Netherlands	is	known	worldwide	for	its	complex	vessels,	specifi	cally	dredging	vessels,	
high-speed patrol boats, construction vessels for the offshore cluster, mega yachts for the 
rich and famous and dedicated short sea ships. The Dutch Compensated Gross Tonnage in 
these areas is consistently one of the highest in the world. 

•	 The	Dutch	have	a	dominant	position	in	luxury	yachts,	particularly	(semi)	custom	made	
ones longer than 45 meters. Of the 218 yachts in this segment that are currently under 
construction, 75 are being made by Dutch craftsmen, a 35% market share. 

•	 Several	Dutch	consultancies	have	world-leading	positions	in	maritime	engineering,	
dredging, and spatial planning, in part due to experience gained through the Rotterdam 
and Amsterdam ports. Dutch companies are called upon to construct and maintain ports 
and waterways worldwide. 

•	 Specialised	R&D	institutes	are	laying	the	foundations	for	innovation	in	areas	like	ship	
building, maritime construction, materials technology and marine ecology. 

•	 Research	conducted	by	the	Norwegian	School	of	Management	in	2004	shows	that	the	
Netherlands is the most attractive location for investments in the maritime industry when 
compared to Norway, Denmark, the United Kingdom and Germany.

•	 The	government,	academia	and	private	sector	are	implementing	a	long-term	innovation	
programme that focuses on the need of the energy sector to embrace LNG, the production of 
gas and oil in ultra deep water and the ongoing growth of global shipping. 

Facts & fi gures 

•	 The	Dutch	maritime	cluster	comprises	11	sub	sectors	and	11,000	companies,	which	
employ 187,00 employees and generate turnover of €26.9 billion. 

•	 The	cluster	has	a	strong	international	focus:	64%	of	turnover	is	exported	and	shipbuilders	
are establishing operations worldwide, employing 37,500 people outside of the 
Netherlands. 

•	 In	2007,	Dutch	shipbuilders	employed	35,000	FTE	in	the	Netherlands,	generating	
revenues of €7.6 billion. Order books are complete fi lled for the next three to four years.  

•	 The	750	maritime	suppliers	reported	growth	of	20%,	with	annual	turnover	reaching	€4.9 
billion in 2007. These companies focus on, for example electronics, cooling equipment, 
and transport equipment.

A few websites 

•	 www.dutch-maritime-network.nl – Dutch Maritime Network
•	 www.hme.nl – Association of suppliers to the maritime industry
•	 www.vnsi.nl – Association of the Dutch Shipbuilding Industry
•	 www.yachting.nl – Dutch Yachting Group
•	 www.portofrotterdam.com – Port of Rotterdam
•	 www.portofamsterdam.com – Port of Amsterdam
•	 www.hollandtrade.com – EVD – Agency for International Business and Cooperation



Conglomerado marítimo
Inovação e habilidade movendo o conglomerado marítimo holandês

Quatrocentos anos atrás, os empreendedores navais holandeses operavam a maior frota 
do mundo e estabeleceram a primeira multinacional mundial. Hoje, somos mais uma vez 
uma nação marítima líder. Operamos a maior frota interna de cargueiros da Europa e 
somos globalmente fabricantes líderes de iates sofi sticados e pedidos especiais complexos. 
O Porto de Roterdã é o terceiro maior porto do mundo e o de Amsterdã, o quarto maior da 
Europa. O conglomerado marítimo holandês compreende 11 setores diferentes, mas 
complementares, que operam em um raio de 100 quilômetros. Isso incentiva uma 
cooperação próxima em inovação e produção, permitindo que os setores cresçam 
aproveitando os pontos fortes dos demais. A Holanda também se diferencia com um 
grupo globalmente competitivo de fornecedores para o setor de offshore (marítimo) e 
institutos de Pesquisa e Desenvolvimento especializados. Em geral, o conglomerado 
marítimo holandês se concentra em mercados avançados com valor agregado, que exigem 
alto nível de experiência, habilidades excepcionais e inovação baseada em pesquisa. 

Pontos de venda exclusivos

•	 A	Holanda	é	conhecida	mundialmente	por	suas	embarcações	complexas,	especifi	camente	
embarcações de dragagem, barcos de patrulha de alta velocidade, embarcações de 
construção para o complexo offshore, megaiates para os ricos e famosos, e navios 
dedicados para mar crespo. A CGT (Compensated Gross Tonnage) holandesa nessas áreas é 
consistentemente uma das mais altas do mundo. 

•	 Os	holandeses	têm	uma	posição	dominante	em	iates	de	luxo,	particularmente	os	(semi)
personalizados com mais de 45 metros de comprimento. Dos 218 iates desse segmento que 
estão atualmente em construção, 75 estão sendo fabricados por especialistas holandeses, 
uma fatia de 35% do mercado. 

•	 Vária	consultorias	holandesas	ocupam	posições	de	liderança	mundial	em	engenharia	
marítima, dragagem e planejamento espacial, em parte devido à experiência ganha por 
meio dos portos de Roterdã e Amsterdã. As empresas holandesas são contratadas para 
construir e manter portos e canais no mundo inteiro. 

•	 Institutos	especializados	em	Pesquisa	e	Desenvolvimento	estão	lançando	as	fundações	para	
inovação em áreas como construção naval, construção marítima, tecnologia de materiais e 
ecologia marinha. 

•	 Pesquisas	realizadas	pela	Faculdade	de	Administração	Norueguesa	em	2004	mostram	que	a	
Holanda é o local mais atraente para investimentos na indústria marítima em comparação 
com a Noruega, a Dinamarca, o Reino Unido e a Alemanha.

•	 O	governo,	os	institutos	de	ensino	e	o	setor	privado	estão	implementando	um	programa	
de inovação de longo prazo que se concentra na necessidade do setor de energia de abraçar 
o GNL, a produção de gás e petróleo em águas profundas, e o crescimento contínuo das 
expedições globais. 

Fatos e Números 

•	 O	conglomerado	marítimo	holandês	compreende	11	subsetores	e	11.000	empresas,	que	
empregam 187.000 funcionários e geram um movimento de 26,9 bilhões de euros. 

•	 O	conglomerado	tem	um	forte	foco	internacional:	64%	do	movimento	é	exportado	e	os	
armadores estão estabelecendo operações no mundo inteiro, empregando 37.500 pessoas 
fora da Holanda. 

•	 Em	2007,	os	armadores	holandeses	empregaram	35.000	funcionários	em	tempo	
integral na Holanda, gerando receitas de 7,6 bilhões de euros. Os livros de pedidos estão 
totalmente preenchidos para os próximos três ou quatro anos.  

•	 Os	750	fornecedores	marítimos	registraram	um	crescimento	de	20%,	com	uma	
movimento anual de vendas que chegou a 4,9 bilhões de euros em 2007. Essas empresas 
se dedicam a, por exemplo, eletrônicos, equipamentos de refrigeração e equipamentos de 
transporte. 

Alguns websites 

•	 	www.dutch-maritime-network.nl - Rede Marítima Holandesa
•	 	www.hme.nl - Associação dos fornecedores da indústria marítima
•	 	www.vnsi.nl - Associação da indústria da construção naval holandesa
•	 	www.yachting.nl - Grupo Holandês de Navegação em Iates
•	 	www.portofrotterdam.com - Porto de Roterdã
•	 	www.portofrotterdam.com - Porto de Amsterdã
•	 	www.hollandtrade.com – EVD – Agência para comércio e cooperação internacional

Source: Groot-Obbink
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Conglomerado marítimo
Inovação e habilidade movendo o conglomerado marítimo holandês

Quatrocentos anos atrás, os empreendedores navais holandeses operavam a maior frota 
do mundo e estabeleceram a primeira multinacional mundial. Hoje, somos mais uma vez 
uma nação marítima líder. Operamos a maior frota interna de cargueiros da Europa e 
somos globalmente fabricantes líderes de iates sofi sticados e pedidos especiais complexos. 
O Porto de Roterdã é o terceiro maior porto do mundo e o de Amsterdã, o quarto maior da 
Europa. O conglomerado marítimo holandês compreende 11 setores diferentes, mas 
complementares, que operam em um raio de 100 quilômetros. Isso incentiva uma 
cooperação próxima em inovação e produção, permitindo que os setores cresçam 
aproveitando os pontos fortes dos demais. A Holanda também se diferencia com um 
grupo globalmente competitivo de fornecedores para o setor de offshore (marítimo) e 
institutos de Pesquisa e Desenvolvimento especializados. Em geral, o conglomerado 
marítimo holandês se concentra em mercados avançados com valor agregado, que exigem 
alto nível de experiência, habilidades excepcionais e inovação baseada em pesquisa. 

Pontos de venda exclusivos

•	 A	Holanda	é	conhecida	mundialmente	por	suas	embarcações	complexas,	especifi	camente	
embarcações de dragagem, barcos de patrulha de alta velocidade, embarcações de 
construção para o complexo offshore, megaiates para os ricos e famosos, e navios 
dedicados para mar crespo. A CGT (Compensated Gross Tonnage) holandesa nessas áreas é 
consistentemente uma das mais altas do mundo. 

•	 Os	holandeses	têm	uma	posição	dominante	em	iates	de	luxo,	particularmente	os	(semi)
personalizados com mais de 45 metros de comprimento. Dos 218 iates desse segmento que 
estão atualmente em construção, 75 estão sendo fabricados por especialistas holandeses, 
uma fatia de 35% do mercado. 

•	 Vária	consultorias	holandesas	ocupam	posições	de	liderança	mundial	em	engenharia	
marítima, dragagem e planejamento espacial, em parte devido à experiência ganha por 
meio dos portos de Roterdã e Amsterdã. As empresas holandesas são contratadas para 
construir e manter portos e canais no mundo inteiro. 

•	 Institutos	especializados	em	Pesquisa	e	Desenvolvimento	estão	lançando	as	fundações	para	
inovação em áreas como construção naval, construção marítima, tecnologia de materiais e 
ecologia marinha. 

•	 Pesquisas	realizadas	pela	Faculdade	de	Administração	Norueguesa	em	2004	mostram	que	a	
Holanda é o local mais atraente para investimentos na indústria marítima em comparação 
com a Noruega, a Dinamarca, o Reino Unido e a Alemanha.

•	 O	governo,	os	institutos	de	ensino	e	o	setor	privado	estão	implementando	um	programa	
de inovação de longo prazo que se concentra na necessidade do setor de energia de abraçar 
o GNL, a produção de gás e petróleo em águas profundas, e o crescimento contínuo das 
expedições globais. 

Fatos e Números 

•	 O	conglomerado	marítimo	holandês	compreende	11	subsetores	e	11.000	empresas,	que	
empregam 187.000 funcionários e geram um movimento de 26,9 bilhões de euros. 

•	 O	conglomerado	tem	um	forte	foco	internacional:	64%	do	movimento	é	exportado	e	os	
armadores estão estabelecendo operações no mundo inteiro, empregando 37.500 pessoas 
fora da Holanda. 

•	 Em	2007,	os	armadores	holandeses	empregaram	35.000	funcionários	em	tempo	
integral na Holanda, gerando receitas de 7,6 bilhões de euros. Os livros de pedidos estão 
totalmente preenchidos para os próximos três ou quatro anos.  

•	 Os	750	fornecedores	marítimos	registraram	um	crescimento	de	20%,	com	uma	
movimento anual de vendas que chegou a 4,9 bilhões de euros em 2007. Essas empresas 
se dedicam a, por exemplo, eletrônicos, equipamentos de refrigeração e equipamentos de 
transporte. 

Alguns websites 

•	 	www.dutch-maritime-network.nl - Rede Marítima Holandesa
•	 	www.hme.nl - Associação dos fornecedores da indústria marítima
•	 	www.vnsi.nl - Associação da indústria da construção naval holandesa
•	 	www.yachting.nl - Grupo Holandês de Navegação em Iates
•	 	www.portofrotterdam.com - Porto de Roterdã
•	 	www.portofrotterdam.com - Porto de Amsterdã
•	 	www.hollandtrade.com – EVD – Agência para comércio e cooperação internacional

Source: Groot-Obbink
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Applus RTD your partner in water facilities 
integrity management.

Applus RTD is a global leader in Non-Destructive Testing and 
Inspection (NDT&I) for more than 70 years. We provide highly 
trained specialists that deliver technically advanced solutions 
for compliance and quality testing through to asset integrity 
management, for onshore and offshore installations. Applus 
RTD is committed to excellence in all areas of its operations – 
enhancing safety, reliability and productivity of installations 
worldwide.

Guided by an infrastructure management software platform 
(IMQS), investigation and maintenance programs we can build up 
and carried out to serve the requirements of water operators who 
are faced with the challenges of an ageing water infrastructure. 
Applus RTD has adapted it’s know how and technologies from the 
oil and gas industry making them accessible and affordable in the 
water industry. This has resulted in inspection and investigation 
solutions which can be executed with a minimum of interruption 
of the water supply at a minimum cost.

Applus RTD – o seu parceiro na gestão da integridade de 
instalações de águas

A Applus RTD é líder global em Inspecções e Ensaios Não 
Destrutivos há mais de 70 anos. Os nossos especialistas com 
elevada formação fornecem soluções tecnicamente avançadas para 
ensaios de conformidade e qualidade até à gestão da integridade 
de activos, tanto para instalações em terra como offshore. A 
Applus RTD tem um compromisso de excelência em todas as 
áreas em que opera – optimizando a segurança, fiabilidade e 
produtividade de instalações em todo o mundo.

Orientados por uma plataforma de software de gestão de infra-
estruturas (IMQS) e por programas de investigação e manutenção, 
podemos desenvolver e implementar os requisitos dos operadores 
de águas que enfrentam os desafios do envelhecimento das infra-
estruturas de águas. A Applus RTD adaptou os seus conhecimentos 
e tecnologias da indústria do petróleo e gás, tornando-as financeira 
e tecnicamente acessíveis à indústria de águas. Isto resultou em 
soluções de inspecção e investigação que podem ser executadas 
com um mínimo de interrupção do fornecimento de água a um 
custo reduzido.

Applus RTD Group
Rivium 1e straat 80
NL-2909 LE Capelle a/d IJssel
P +31 (0)174 639 555
E koen.kinsbergen@ 
 applusrtd.com
www.applusrtd.com

Koen Kinsbergen
Business Line Director water facilities 
integrity management
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BK Solutions B.V. is an independent organisation which specialises 
in research and offers advice in the following fields;

Field of international Logistics i.e. 
•	 	Transport	by	road,	Sea,	Rail,	Air,	Warehousing,	Bulk	container,	

Multimodal Terminals.
•	 	Barge	Transport,	and	the	set-up	of	Nautical	systems	on	the	

African rivers
•	 	Shuttle	trains,	infrastructure	and	logistics	namely	in	Russia,	

Central- Eastern-Europe, Baltic- Balkan States, Mozambique, 
Tanzania, South Africa, United States and Far East.

BK Solutions' activities cover a broad field en compassing all the 
economic and socials aspects of international logistic solutions, for 
all modes.

Furthermore BK Solutions b.v. is capable of managing, carrying 
out and evaluating large projects.

BK Solutions b.v. has a history of working for companies in a wide 
variety of sectors.

Allow us to be the solution to your problems.

A BK Solutions B.V. é uma organização independente especializada 
em investigação e consultoria nos campos que se seguem.

Logística internacional, ou seja, transporte rodoviário, marítimo, 
ferroviário, aéreo, armazenagem, contentores para granéis, 
terminais multimodais. Transporte em barcaças e implementação 
de sistemas náuticos em rios africanos. Vaivém ferroviário, infra-
estruturas e logística, nomeadamente na Rússia, Europa Central e de 
Leste, Estados do Báltico e dos Balcãs, Moçambique, Tanzânia, África 
do Sul, Estados Unidos da América e Extremo Oriente.

As actividades da BK Solutions são muito abrangentes, incluindo 
todos os aspectos económicos e sociais das soluções de logística 
internacional, para todos os meios.

Além disso, a BK Solutions b.v. tem capacidade para gerir, 
implementar e avaliar projectos de grandes dimensões.

A BK Solutions b.v. tem um historial de colaboração com empresas 
dos mais variados sectores.

Deixe-nos ser a solução para os seus problemas.

BK Solutions B.V.
PO Box 188
2650 AD Berkel en Rodenrijs
PO Box 214 L'Agulhas
7287 South Africa
P +27 28 435 6917 
M +27 769090074 
F +27 28 435 6917
E info@bksolutions.nl 
www.bksolutions.nl

MHC Rotterdam  
www.dendra.nl

KST bv Rotterdam  
www.roturtug.com

Maaskade b.v. Rotterdam
www.maaskade.nl 

RMG Rotterdam Maritime 
Group

Bernard Kuttschreutter
Chairman
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BKB Africa’s office is in Cape Town, South Africa. We are a 
campaigns agency. We design campaigns for government, 
corporate clients and civil society. We always focus on themes that 
we can put our hearts in, themes with strong social relevance.
 
Among its clients are the European Commission, the Dutch 
Cabinet, provinces, cities (Rotterdam, Amsterdam), Shell, KLM, 
AEGON, ICRC, UNDP and many civil society organisations.
 
As the new kid on the block and with its roots in fertile South 
African soil, BKB Africa is a young and dynamic company, socially 
motivated, always thinking ahead and experienced in setting up 
comprehensive campaigns. 
 
We are your creative brains trust, thinking along with you and 
challenging set conventions and ideas. We offer campaigns, 
politico-strategic research & communications and media advice, 
events and training. 
 
Contacts wanted
•	 	Looking	for	matchmaking	with	companies/governments/NGO’s	

that are interested in communication/campaign/media/event 
services 

Os escritórios da BKB Africa situam-se na Cidade do Cabo, África 
do Sul. Somos uma agência de marketing e comunicação. Criamos 
campanhas para governos, clientes empresariais e sociedade civil. 
Centramo-nos sempre em temas a que nos podemos dedicar de alma 
e coração, temas com forte relevância social.
 
Entre os nossos clientes, encontram-se a Comissão Europeia, o 
governo holandês, províncias, cidades (Roterdão, Amesterdão), a 
Shell, a KLM, a AEGON, o Comité Internacional da Cruz Vermelha 
(CICV/ICRC), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD/UNDP) e muitas organizações da sociedade civil.
 
Enquanto recém-chegada e com raízes no fértil solo sul-africano, 
a BKB Africa é uma empresa jovem e dinâmica, com motivações 
sociais, que pensa sempre mais além e tem experiência na 
implementação de campanhas abrangentes. 
 
Somos o seu fundo de mentes criativas, pensando em sintonia 
consigo e desafiando as convenções e ideias estabelecidas. 
Realizamos campanhas, investigação e comunicações político-
estratégicas, bem como assessoria de imprensa, eventos e formação.
 
Contactos pretendidos
•	 	Procuramos	criar	parcerias	com	empresas/governos/ONGs	

interessados em serviços de comunicação/campanhas/media/
eventos. 

BKB Africa Pty Ltd
12 Gardens Business Village
Incholm Place
8001 – Cape Town
South Africa
Contact: Karin Veltman 
P +27 (0)7 1445 7212
E Karin@bkbafrica.co.za
F +31 (0)20 520 5289
www.bkbafrica.co.za

Erik van Bruggen
Director/Managing Partner BKB 
Netherlands, Managing Partner BKB 
Africa

Karin Veltman
Director/Managing Partner BKB Africa
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Advice and engineering consultancy for the fields; Energy, 
Infrastructure & Industry.
Design and integrated approach of technical- and assetmanagement 
of capital intensive constructions with complex installations; 
Industrial-, Utility- & Hydropower, Civil structures (Shiplocks, gates, 
pumpstations…), Renewable Energy, Locomotives & Infra.

Products and services offered
•	 Consultancy,	Asset-	&	Technical	Management
•	 Project-,	Risk-	&	Maintenance	Management			
•	 Measurement	&	Control	Expertise	
•	 Development	(R&D)	sustainable	water-	or	energy	systems

Unique Selling Points
•		 	Combined	experience,	know	how	from	water-,	energy-	&	infra	

projects in Holland
•		 	High-quality	advice	how	to	setup	or	maintain	advanced	technology	

for availability and safety.
•		 	Contract	management	combined	with	in	depth	technical	know	how	
•		 	High-quality	network	(Netherlands,	Germany,	Switzerland,	Canada	)		
•		 	Innovation	through	affiliated	Engineering-	and	Electronic	R&D	

company. 

Profile of commercial contacts wanted
•	 	Looking	for	matchmaking	with	(semi)	government	or	companies	

that seek an integrated approach/ design of technical- & 
assetmanagement for their projects.

•	 		Energy-,	water	and	railway	companies,	harbor	Authorities	
•	 Projects	for	sustainable	water-	or	energy	systems.		

Aconselhamento e consultoria de engenharia nos sectores da energia, 
infra-estruturas e indústria.
Concepção e abordagem integrada da gestão técnica e de activos em 
construções de capital intensivo com instalações complexas; estruturas 
industriais, de serviços, hidroeléctricas em betão armado (eclusas, 
comportas, estações elevatórias), energias renováveis, locomotivas e 
infra-estruturas.

Produtos e serviços disponibilizados
•	 Consultoria,	gestão	técnica	e	de	activos;
•	 Gestão	de	projectos,	de	risco	e	da	manutenção;			
•	 Conhecimento	especializado	em	medição	e	controlo;	
•	 Desenvolvimento	(I&D)	de	sistemas	sustentáveis	de	água	ou	energia.

Factores de diferenciação
•	 	Experiência	combinada,	know-how	resultante	de	projectos	de	água,	

energia e infra-estruturas na Holanda;
•	 	Aconselhamento	de	elevada	qualidade	sobre	como	implementar	ou	

manter tecnologia avançada para disponibilidade e segurança.
•	 	Gestão	de	contratos	combinada	com	um	profundo	know-how	técnico;		
•	 Rede	de	elevada	qualidade	(Holanda,	Alemanha,	Suíça,	Canadá);		
•	 	Inovação	através	de	empresa	filiada	de	I&D	em	engenharia	e	

electrónica. 

Perfil dos contactos comerciais pretendidos
•	 	Procuramos	criar	parcerias	com	entidades	(semi)governamentais	ou	

empresas que pretendam uma abordagem/concepção integrada da 
gestão técnica e de activos para os seus projectos.

•	 Empresas	de	energia,	de	água	e	ferroviárias,	autoridades	portuárias;	
•	 Projectos	para	sistemas	sustentáveis	de	água	ou	energia.	

BTMO Consulting B.V.
Management of Technology
Energy, Infrastructure & 
Industry
Kievitsbloem 62
NL-2631 TV Nootdorp
P +31 (0)15 889 3690
F +31 (0)84 713 4513
E info@btmo.nl
www.BTMO.nl

Menno Boeschoten
Senior Advisor / CEO
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As National Centre for Innovation of Education and Training in the 
Netherlands, CINOP offers services to the Ministries of Education 
and Labour, schools, colleges and universities. The international 
unit, Cinop Global, provides expertise and consultancy services for 
the public and private sector in Southern Africa. 

Products and services offered
•	 Innovative	(e)-learning	and	training	tools
•	 Industry	development	and	performance	improvement
•	 	Strengthening	capacity	through	focused	staff	development	

programmes
•	 	Supporting	development	of	a	system	of	continuing	training	and	

re-training
•	 Business	management	in	education	and	training
•	 Accreditation	and	certification
•	 Project-,	process-	and	knowledge	management

Unique Selling Points
•	 pro-active	and	reliable	partner
•	 thinking	ahead,	thinking	along,	thinking	challengingly
•	 productive:	we	develop	solutions

Profile of commercial contacts wanted 
•	 	Looking	for	matchmaking	with	companies	that	might	be	

interested in setting up training solutions in transport and 
airport development

Enquanto centro nacional para a inovação da educação e formação 
na Holanda, o CINOP presta serviços aos Ministérios da Educação 
e do Trabalho, a escolas, institutos e universidades. A unidade 
internacional, Cinop Global, disponibiliza conhecimentos técnicos 
e serviços de consultoria aos sectores público e privado na África 
austral.

Produtos e serviços disponibilizados
•	 Ferramentas	inovadoras	de	formação	e	ensino	(à	distância);
•	 Desenvolvimento	industrial	e	melhoria	do	desempenho;
•	 	Reforço	de	capacidades	através	de	programas	de	

desenvolvimento centrados nos colaboradores;
•	 	Suporte	no	desenvolvimento	de	um	sistema	de	formação	

contínua e reconversão profissional;
•	 Gestão	de	negócios	na	educação	e	formação;
•	 Acreditação	e	certificação;
•	 Gestão	de	projectos,	de	processos	e	do	conhecimento.

Factores de diferenciação
•	 Parceiro	pró-activo	e	de	confiança;	
•	 Pensamento	avançado,	em	sintonia,	desafiador;
•	 Produtividade:	desenvolvemos	soluções.

Perfil dos contactos comerciais pretendidos
•	 	Procuramos	criar	parcerias	com	empresas	potencialmente	

interessadas na implementação de soluções de formação para 
desenvolvimento de transportes e aeroportos.

CINOP
PO Box 1585
NL-5200 BP 's-Hertogenbosch
P +31 (0)73 680 0872
F +31 (0)73 612 3425
E tvisser@cinop.nl 
www.cinop.nl

Tom Visser
Managing Consultant
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Codarts, University for the Arts – a small-scale professional 
university which offers high-quality arts education – wants to 
impart the arts as a profession to young people with talent, so 
that they can realize their personalities. The education at Codarts 
is provided by the Rotterdam Conservatoire, the Rotterdam 
Dance Academy and Rotterdam Circus Arts. Codarts has about 
1,100 students, with 60 nationalities, and around 300 staff 
members. For many years the Rotterdam Conservatoire has had 
a high reputation of top quality both at home and abroad. The 
Rotterdam Conservatoire consists of the Rotterdam Classical 
Music Academy, the Rotterdam Jazz Academy, the Rotterdam 
Pop Academy, the Rotterdam World Music Academy and the 
Muziektheateracademie. The Rotterdam Dance Academy (RDA) 
is one of the most prominent professional training institutes for 
contemporary dance in Europe. Creative, physically attuned, 
independent, enterprising students, with a passion for circus, feel 
at home at Rotterdam Circus Arts.

A Codarts, University for the Arts – uma pequena universidade 
profissional que oferece ensino de elevada qualidade no campo 
das artes – pretende dar a conhecer as artes enquanto profissão 
a jovens com talento, para que possam concretizar as suas 
potencialidades. O ensino na Codarts é da responsabilidade do 
Conservatório de Roterdão, da Academia de Dança de Roterdão e 
da Escola de Artes Circenses de Roterdão. A Codarts tem cerca de 
1.100 alunos de 60 nacionalidades e cerca de 300 funcionários. O 
Conservatório de Roterdão tem uma longa reputação de elevada 
qualidade, tanto na Holanda como no estrangeiro. O Conservatório 
de Roterdão é composto pela Academia de Música Clássica de 
Roterdão, pela Academia de Jazz de Roterdão, pela Academia 
de Música Pop de Roterdão, pela Academia de World Music de 
Roterdão e pela Muziektheateracademie. A Academia de Dança 
de Roterdão (RDA) é um dos mais proeminentes institutos de 
formação profissional na área da dança contemporânea na Europa. 
Os alunos criativos, em harmonia com o seu corpo, independentes, 
empreendedores e com uma paixão pelo circo sentem-se em casa 
na Escola de Artes Circenses de Roterdão.

Codarts, University 
for the Arts 
Kruisplein 26
NL-3012 CC Rotterdam
P +31 (0)10 217 1106
F +31 (0)10 217 1101
E  lcbloemhard@codarts.nl 

phgjcramers@codarts.nl
www.codarts.nl

Patrick Cramers
Secretary to the Board of Directors

Linda Bloemhard
Education Manager
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We support partners in developing countries to achieve the 
MDGs through the SMART Concept, a combination of innovative 
monitoring and new low cost technologies (SMART Tecs) as Hand 
drilling, Rope pumps, Water filters, Pit latrines, Tippy tap etc.

Services offered
16 SMART Tecs 
Complete hands-on training for NGOs and local private sector in 
production, maintenance and marketing.
SMART TEC centre in Tanzania, Zambia and Mozambique with 
demonstrations of options and trainings capacity

Unique Selling Points
650.000 rural beneficiaries in 3 countries
Water supply for €5 – €20 / beneficiary
Sustainability. Over 90% of the 2000 Rope pumps installed in 4 
countries are functioning.
“Profit based Sustainability” Local private sector will go on after the 
project stops.
Reduction of corruption. Products, spares etc are produced locally.  

Profile of contacts wanted
•		NGOs	and	Institutes	interested	in	capacity	building	of	SMART	Tecs

Apoiamos parceiros de países em vias de desenvolvimento na 
prossecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (MDGs) 
através do Conceito SMART, uma combinação de monitorização 
inovadora e de novas tecnologias de baixo custo (Tecnologias 
SMART), tais como a perfuração manual, bombas de corda, filtros 
de água, latrinas, torneiras feitas com recipientes plásticos, etc.

Serviços disponibilizados
16 Tecnologias SMART 
Formação prática completa para ONGs e sector privado local sobre 
produção, manutenção e comercialização.
Centros SMART TEC na Tanzânia, Zâmbia e Moçambique com 
demonstrações de opções e capacidade para formação.

Factores de diferenciação
650.000 beneficiários rurais em 3 países.
Fornecimento de água por €5 a €20 por beneficiário.
Sustentabilidade. Mais de 90% das 2000 bombas de corda 
instaladas em 4 países permanecem em funcionamento.
Sustentabilidade baseada no lucro – o sector privado local dará 
continuidade depois de terminar o projecto.
Redução da corrupção. Os produtos, peças sobresselentes, etc., são 
produzidos localmente. 

Perfil dos contactos pretendidos
•	 	ONGs	e	Institutos	interessados	na	criação	de	capacidade	das	

Tecnologias SMART.

Connect International 
J v Houtkade 50
2311 PE Leiden
P +31 (0)55 541 4156
E info@connectinternational.nl
www.connectinternational.nl

Local partner ADPP, Itoculo 

Henk Holtslag
Smart Tec Coordinator 
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The Damen Shipyards Group, founded in 1927 and now grown 
to over 34 shipyards and related companies worldwide, is active 
in the design and construction of a variety of vessels as well as in 
ship repair. In addition, it provides a broad range of associated 
maritime services.

The Damen Shipyards Group serves a global market and is 
considered to be the market leader in the maritime sectors in 
which is operates.

The range of designs covers a wide variety of types, such as 
advanced high-performance tugs, high speed craft, fast ferries, 
naval vessels as well as tankers, general cargo and container ships, 
dredgers and mega yachts. 

Maritime services offered worldwide include technical 
co-operation, design facilities and services, parts and component 
deliveries, field services, training, chartering and second-hand 
trading. 

Damen Customer Finance is the department within the 
Damen Shipyards Group which offers a wide range of financing 
arrangements to DAMEN customers. 

O Damen Shipyards Group, fundado em 1927 e actualmente com 
mais de 34 estaleiros navais e empresas afins em todo o mundo, 
tem actividade na concepção e construção de várias embarcações, 
bem como na reparação naval. Além disso, fornece uma ampla 
gama de serviços marítimos associados.

O Damen Shipyards Group serve um mercado global e é 
considerado líder nos sectores marítimos em que opera.

A nossa gama de modelos é muito variada, abrangendo 
rebocadores avançados de alto desempenho, embarcações de alta 
velocidade, Fast Ferries, navios de guerra, bem como petroleiros, 
cargueiros e porta-contentores, dragas e mega iates. 

Os serviços marítimos disponibilizados à escala global incluem 
cooperação técnica, instalações e serviços de design, entrega de 
peças e componentes, serviços de campo, formação, fretamento e 
comercialização de usados. 

O Damen Customer Finance é o departamento do Damen 
Shipyards Group que disponibiliza uma ampla oferta de acordos 
de financiamento aos clientes da DAMEN. 

Damen Shipyards 
Group B.V.
PO Box 1
NL-4200 AA
Industrieterrein Avelingen 
West 20
NL-4202 MS Gorinchem
P +31 (0)183 639 922
F +31 (0)183 632 189
E cf@damen.nl
www.damen.nl

Damen Shipyards 
Cape Town
PO Box 6075
8012 Roggebaai
South Africa
Duncan Road
Table Bay Harbour
Cape Town
South Africa
Contact person: Mr F. Visser
P +27 (0)21 447 1714
F +27 (0)21 447 8655
E frv@damen.nl
www.damen.nl

Rik van Prooijen
Manager Customer Finance
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dbb bv rail is an organisation focussing its services on the rail 
infrastructure sector. dbb bv rail is specialised in consultancy, 
engineering and rail safety. It provides its services to profit and 
non-profit organisations in the rail infrastructure industry. dbb bv 
rail has many years of experience in the Dutch rail infrastructure 
sector. In this sector it can count almost all authorities and 
commercial facilities rail organisations as its clients.

Products and services offered
•	 project	engineering	(civil	/	rail)
•	 project	management	(civil	/	rail)
•	 financial	management	(civil	/	rail)
•	 advice	and	training	in	rail	safety	(specialism!)

Unique Selling Points
•	 extensive	experience	in	the	rail	sector
•	 flexible	organisation
•	 high	quality	through	knowledge	and	experience
•	 communicative	and	proactive	organisation

Profile of commercial contacts wanted
•		We	are	looking	for	matchmaking	with	organisations	and	

companies related to the rail infrastructure industry. For example 
railway management companies, transporters and property 
management companies. 

A dbb bv rail é uma organização que centra os seus serviços 
no sector das infra-estruturas ferroviárias. A dbb bv rail é 
especializada em consultoria, engenharia e segurança ferroviária. 
Fornece os seus serviços tanto a organizações sem fins lucrativos 
como a empresas no sector das infra-estruturas ferroviárias. A 
dbb bv rail tem muitos anos de experiência nas infra-estruturas 
ferroviárias holandesas. Neste sector, tem como clientes quase 
todos os operadores ferroviários públicos e privados.

Produtos e serviços disponibilizados
•	 engenharia	de	projecto	(civil/ferroviário)
•	 gestão	de	projecto	(civil/ferroviário)
•	 gestão	financeira	(civil/ferroviária)
•	 consultoria	e	formação	em	segurança	ferroviária	(especialização)

Factores de diferenciação
•	 ampla	experiência	no	sector	ferroviário
•	 organização	flexível
•	 elevada	qualidade	resultante	do	conhecimento	e	experiência
•	 organização	comunicativa	e	pró-activa

Perfil dos contactos comerciais pretendidos
•	 	Procuramos	criar	parcerias	com	organizações	e	empresas	

relacionadas com o sector das infra-estruturas ferroviárias. Por 
exemplo, empresas de gestão ferroviária, transportadores e 
empresas de gestão imobiliária. 

dbb bv rail
PO Box 1216
7301 BL Apeldoorn
P +31 (0)55 534 8072
F +31 (0)55 534 9270
M +31 (0)6 4145 5815
E db@dbbbv.com
www.dbbbv.com

Danny Boeff
Managing Director
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De Oranjecamping offers organized vacations to major football 
events for Dutch footballfans; THE meeting point and home base 
for oranjefans abroad. Oranjefans can follow their team and choose 
from camping and other accommodation in a semi-permanent 
orange-village, which is built and organized by De Oranjecamping. 

Products and services offered
•	 oranjefans	experience	a	personal	football	vacation
•	 	affordable	package-deals	including	flights,	transportation	and	

entertainment
•	 	large	scale	accomodation	in	the	form	of	a	follow-your-team	

camping concept

Unique Selling Points
•	 	the	number	1	meeting	point	and	home	base	for	all	oranjefans	

abroad
•	 the	concept	suits	both	fans	with	tickets	as	well	as	without	tickets
•	 	De	Oranjecamping	was	the	largest	fancamp	during	EURO	2008	in	

Austria/Switserland

Profile of commercial contacts wanted
•	 	Follow-up	matchmaking	SANEC	WK	2010	Partnership	Mission	

(November 2008)
•	 	Broaden	search	for	suitable	partners	in	(domestic)	

transportation, event organization & locations to host De 
Oranjecamping concept

•	 	Create	fully	support	and	basis	(security,	legislation	etc)	by	
SA-officials

A De Oranjecamping oferece viagens organizadas a grandes 
eventos de futebol para fãs holandeses deste desporto; é o ponto 
de encontro por excelência e uma casa longe de casa para todos 
os fãs da selecção holandesa no estrangeiro. Os oranjefans podem 
acompanhar a sua selecção e optar por acampar ou por outro 
tipo de alojamento numa orange-village semipermanente, que é 
construída e organizada pela De Oranjecamping. 

Produtos e serviços disponibilizados
•	 Os	oranjefans	vivenciam	umas	férias	de	futebol	personalizadas;
•	 	Pacotes	económicos	que	incluem	voos,	transportes	e	actividades	

de lazer;
•	 	Alojamento	de	grande	escala	na	forma	de	conceito	de	campismo	

"acompanhe a sua equipa".

Factores de diferenciação
•	 	O	ponto	de	encontro	por	excelência	e	uma	casa	longe	de	casa	

para os fãs da selecção holandesa no estrangeiro;
•	 	O	conceito	aplica-se	a	fãs	com	ou	sem	bilhete	para	os	jogos;
•	 	A	De	Oranjecamping	foi	o	maior	acampamento	de	fãs	no	EURO	

2008 realizado na Áustria e na Suíça.

Perfil dos contactos comerciais pretendidos
•	 	Seguimento	de	parcerias	criadas	na	Missão	de	parceria	da	

SANEC para o Mundial 2010 (Novembro de 2008);
•	 	Alargamento	da	procura	de	parceiros	adequados	nas	áreas	

de transportes (locais), organização de eventos e locais para 
implementação do conceito De Oranjecamping;

•	 	Criação	de	todo	o	apoio	e	bases	(segurança,	legislação,	etc.)	por	
parte das autoridades sul-africanas.

De Oranjecamping BV
Druivenstraat 29B
NL-4816 KB Breda
P +31 (0)76 587 9032
F +31 (0)76 587 0708
E jokko@oranjecamping.nl
 jeroen@oranjecamping.nl
www.oranjecamping.nl

Jokko de Wit
Director 

Jeroen Toonen
Director 
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The DHV Group is a global provider of consultancy and engineering
services in the markets Transportation (including Aviation, Water, 
Building and Industry, Spatial Planning and Environment.
Our mission is to provide multidisciplinary services for the 
sustainable development of our environment, in a close 
relationship with clients, employees and partners, based on mutual 
loyalty, while providing a solid return to our shareholders.

DHV in South Africa
Besides its permanent presence through SSI, a DHV Company, DHV 
has the following business focus:
•	 	Large	urban	&	rural	water	supply	and	waste	water	treatment	

projects including financing by ORIO and BOT arrangements.
•	 	Engineering	&	Consultancy	services	for	corridors,	ports,	coastal	

development.
•	 	Innovative	solutions	for	water	re-use	and	sustainable	waste	water	

treatment.

Objectives to meet
•	 	Discussion	on	rural	water	supply	and	sanitation	/	new	ORIO	

program.
•	 	Promote	solutions	for	sustainable	waste	water	treatment,	sludge	

handling and integrated water re-use.
•	 	Matching	expertise	and	local	delivery	profile	for	corridor	

development, harbour and coastal development in Mozambique.

O DHV Group é um fornecedor global de serviços de engenharia 
e consultoria nos mercados dos Transportes (incluindo Aviação, 
Águas, Construção e Indústria, Planeamento do Território e 
Ambiente). A nossa missão é prestar serviços multidisciplinares 
para o desenvolvimento sustentável do nosso ambiente, em estreita 
colaboração com clientes, funcionários e parceiros, baseados em 
lealdade mútua, facultando simultaneamente um rendimento 
sólido aos nossos accionistas.

A DHV em África
Para além da presença permanente através da SSI, a DHV tem o 
seguinte enfoque de negócio:
•	 	Grandes	projectos	urbanos	e	rurais	de	fornecimento	de	água	e	de	

tratamento de águas residuais, incluindo financiamento através 
dos programas ORIO e BOT.

•	 	Serviços	de	Engenharia	e	Consultoria	para	o	desenvolvimento	de	
corredores, portos e zonas costeiras.

•	 	Soluções	inovadoras	para	reutilização	da	água	e	tratamento	
sustentável de águas residuais.

Objectivos a alcançar
•	 	Debater	o	fornecimento	de	água	e	saneamento	nas	zonas	rurais/

novo programa ORIO.
•	 	Promover	soluções	para	o	tratamento	sustentável	de	águas	

residuais, tratamento de lamas e reutilização integrada da água.
•	 	Dar	resposta	em	termos	de	conhecimentos	técnicos	ao	perfil	de	

desempenho local para o desenvolvimento de corredores, de 
portos e de zonas costeiras em Moçambique.

DHV
PO Box 1132
NL-3800 BC Amersfoort
P +31 (0)33 468 2200
F +31 (0)33 468 2801
E info@dhv.com
www.dhv.com

Rick Langereis
Director Contract Management

Ben Reeskamp
Director Business Development Ports 
Waterways and Costal Development

Bertrand van Ee
President DHV Group
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Dredging and Contracting Rotterdam B.V. is a member of the 
Jan De Nul Group. Being a specialist in capital and maintenance 
dredging works in areas and circumstances which are beyond 
the capability of other competing dredging organizations, the 
Company is fully acquainted with the factors to achieve maximum 
performance culminating in successful contracts viz. modern 
and flexible plant and equipment, skilled engineers and staff, 
experienced crews, technical expertise, wide experience and 
especially the ability and determination in facing up to new 
challenges. Jan De Nul Group has operated and dredged in the 
most difficult locations and in the hardest of soils, in many cases 
being situated in remote parts of the world. 

The expertise was converted into a massive expansion policy with 
respect to the new dredging fleet. Its capacity is unequalled in the 
dredging sector providing the most modern dredging fleet in the 
world. 

A Dredging and Contracting Rotterdam B.V. pertence ao Jan De 
Nul Group. Sendo especialista em trabalhos de dragagem geral 
e de manutenção em zonas e circunstâncias que ultrapassam 
a capacidade de outras empresas de dragagem concorrentes, a 
Empresa conhece perfeitamente os factores que contribuem para 
alcançar um desempenho máximo que culmine em contratos bem 
sucedidos, nomeadamente, instalações e equipamentos modernos 
e versáteis, técnicos e pessoal especializados, equipas experientes, 
conhecimentos técnicos, ampla experiência e, sobretudo, a 
capacidade e determinação para enfrentar novos desafios. O Jan 
De Nul Group já operou e dragou nos locais mais inóspitos e nos 
solos mais rígidos, muitas das vezes em zonas remotas do mundo. 

Os nossos conhecimentos técnicos foram convertidos numa 
impressionante política de expansão com a nossa nova frota 
de dragagem. Possui uma capacidade inigualável neste sector, 
garantindo a frota de dragagem mais moderna em todo o mundo. 

Dredging and 
Contracting B.V.
Zuid-Oostsingel 24-D
4611 BB Bergen op Zoom
P +31 164 266 144
F +31 164 260 454
E info@dcrnl.com
www.jandenul.be

Agent contact:
Mr. Arie Burggraaf
Mont Blanc 20
Kennetjie Street
Weltevredenpark 1709
South Africa
PO Box 73395
FAIRLAND 2030
South Africa
P +27 (11) 475 9150
E arlianda@iburst.co.za

Gert Groot Nibbelink
Area Manager
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Independent thinking and integrity are important values. They 
guide us in our mission to improve public policy across the globe. 
We are a knowledge-building company and work on commercial 
research and consulting assignments arising from economic, social 
and spatial development policies issues. ‘Sound analysis, inspiring 
ideas and effective delivery’, that is what we stand for and what 
we offer our clients.

ECORYS owns companies in ten countries and has 525 full-time 
staff members. Currently we work on 2,000 assignments in 
140 countries. We are an employee-owned company with the 
Foundation the Netherlands Economic Institute as a minority 
shareholder. This ownership structure gives us financial, 
commercial and professional independence.

Unique Selling Points
In 2009, ECORYS bought a South African company to deliver 
training (through our ECORYS Academy), policy research, 
consulting and population census services.

Profile of commercial contacts wanted
Transport corridors, FDI, Corporate governance and CSR, Energy/
climate change, Health service providers, and Employment 
services.

Pensamento independente e integridade são valores importantes. 
São eles que orientam a nossa missão de melhorar as políticas 
públicas em todo o mundo. Somos uma empresa de criação de 
conhecimento e trabalhamos em projectos de investigação e 
consultoria comercial no âmbito de questões inerentes às políticas 
de desenvolvimento económico, social e territorial. "Sound analysis, 
inspiring ideas and effective delivery" (Análise sólida, ideias 
inspiradoras e resultados eficazes), é isto que representamos e que 
oferecemos aos nossos clientes.

A ECORYS detém empresas em dez países e tem 525 colaboradores 
a tempo inteiro. Actualmente, estamos a desenvolver 2.000 
projectos em 140 países. Somos uma empresa detida pelos 
colaboradores, tendo o Netherlands Economic Institute (NEI) como 
accionista minoritário. Esta estrutura de propriedade confere-nos 
independência financeira, comercial e profissional.

Factores de diferenciação
Em 2009, a ECORYS adquiriu uma empresa sul-africana para 
fornecer serviços de formação (através da Academia ECORYS), 
investigação em políticas, consultoria e recenseamento.

Perfil dos contactos comerciais pretendidos
Corredores de transporte, IDE, Governo das Sociedades e RSE, 
Energia/Alterações climáticas, Prestadores de cuidados de saúde e 
Serviços de emprego.

ECORYS
Watermanweg 44
NL-3067 GG Rotterdam
PO Box 4061
NL-3006 AB Rotterdam
P +31 (0)10 453 8676
F +31 (0)10 453 8755
E info@ecorys.com
www.ecorys.com 

Max van der Sleen
Chairman ECORYS Board of Management
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The Netherlands Association of Universities of Applied Sciences 
[HBO-raad] brings together all 39 Universities of Applied Sciences 
are affiliated to the Association. Together they have 38,000 
employees and over 380,000 students. The HBO-raad focuses 
on strengthening the social position of Universities of Applied 
Sciences. To this end it maintains contacts with a broad range of 
people and organisations. For contacts both inside and outside 
the association, the HBO-raad is the knowledge centre for applied 
sciences. The social position of the Universities of Applied Sciences 
is strengthened through the transferral of knowledge about higher 
education and by providing information. For the Universities 
of Applied Sciences the HBO-raad is an excellent platform for 
collaboration. The HBO-raad functions also as an employers' 
organisation on their behalf.

A Associação Holandesa de Universidades de Ciências Aplicadas 
[HBO-raad] representa as 39 Universidades de Ciências Aplicadas 
afiliadas na associação. No seu conjunto, estas têm 38.000 
funcionários e mais de 380.000 alunos. A HBO-raad centra-
se no reforço da posição social das Universidades de Ciências 
Aplicadas. Com esta finalidade em vista, mantém contactos 
com um vasto leque de pessoas e organizações. A HBO-raad é o 
centro de conhecimento no campo das ciências aplicadas para 
contactos tanto dentro como fora da associação. A posição social 
das Universidades de Ciências Aplicadas é reforçada através da 
transferência de conhecimento sobre o ensino superior e pelo 
fornecimento de informações. Para as Universidades de Ciências 
Aplicadas, a HBO-raad é uma excelente plataforma de colaboração. 
A HBO-raad funciona também como organização de representação 
dos funcionários.

The Netherlands 
Association of Universities 
of Applied Sciences
PO Box 123
NL-2501 CC The Hague
P +31 (0)70 312 2121
F +31 (0)70 312 2100
E gktvandergiessen@codarts.nl
www.hbo-raad.nl

Jikkie Van der Giessen
Representative 
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Hencon is a world-wide supplier of Special Mobile Equipment 
for the heavy industries. Where conventional vehicles like 
forklift trucks and tractors cannot operate satisfactory, Hencon 
equipment brings the solution. The special designed, custom-
made vehicles are in operation all over the world at several kind of 
industries such as:

- the aluminium industry 
- the light metal industry 
- the concrete industry 
- the steel industry
- the harbour industry 
- special industrial vacuum cleaners 
- the timber industry 

Many years of experience together with Hencon's flexible and 
innovative character is typical for Hencon. This company is the 
right partner to approach, if you are looking for a mobile solution 
for your problem. Well known organizations like Alcan, Alcoa, 
BHP Billiton, Corus, Hydro Aluminium and Thyssen, but also 
companies of smaller sizes have Hencon equipment successful in 
operation.

A Hencon é um fornecedor mundial de equipamento móvel 
especial para as indústrias pesadas. Em circunstâncias onde os 
veículos convencionais, como empilhadores e tractores, não 
podem operar de forma satisfatória, o equipamento Hencon é a 
solução. Os veículos são especialmente concebidos de acordo com 
os requisitos dos clientes e operam em todo o mundo em diversos 
tipos de indústrias, como:

- indústria do alumínio; 
- indústria metalúrgica ligeira; 
- indústria do cimento; 
- indústria do aço;
- indústria portuária; 
- aspiradores industriais especiais; 
- indústria da madeira. 

A Hencon caracteriza-se por muitos anos de experiência aliados 
à sua flexibilidade e carácter inovador. Se procura uma solução 
móvel para o seu problema, esta empresa é o parceiro certo a 
abordar. O equipamento Hencon opera com sucesso ao serviço de 
organizações bem conhecidas como a Alcan, Alcoa, BHP Billiton, 
Corus, Hydro Aluminium e Thyssen, mas também de empresas de 
menores dimensões.Hencon Group

De Stenenmaat 15
NL-7071 ED Ulft
P +31 (0)315 683 941
F +31 (0)315 630 529
E Info@hencon.nl
www.hencon.nl

Dirk Kuiken
CEO
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Imtech N.V. is a European technical services provider in the fields 
of electrical engineering, ICT and mechanical engineering. Imtech, 
with approximately 22,500 employees, achieves an annual revenue 
of over 3.8 billion euro. 

Imtech occupies strong positions in the buildings, industry, 
infrastructure, marine and telecom markets in Belgium, Germany, 
Luxembourg, the Netherlands, Spain and the UK. Imtech’s activities 
are also increasing in various Eastern European countries. Imtech 
has over 200 offices in Europe and as a top-five player in the global 
marine technology market has a worldwide network of over 50 
support offices along all the major shipping routes in virtually every 
continent.

Imtech Industry International is a System Integrator and 
Engineering & Contracting company with specialisation in the Oil 
& Gas, Chemical, Petrochemical, (Renewable) Energy and Power 
Supply industry, with the main focus on Electrical, Control & 
Automation and Power Electronics.

A Imtech N.V. é um fornecedor europeu de serviços técnicos nos 
campos da engenharia electrotécnica, TIC e engenharia mecânica. 
A Imtech, com aproximadamente 22.500 colaboradores, atinge 
receitas anuais de mais de 3,8 biliões de euros. 

A Imtech ocupa uma posição sólida nos mercados de edifícios, 
indústria, infra-estruturas, marítimo e de telecomunicações 
na Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Espanha e Reino 
Unido. As actividades da Imtech estão também a crescer em vários 
países da Europa de Leste. A Imtech tem mais de 200 escritórios 
na Europa e, sendo um dos cinco principais agentes no mercado 
global da tecnologia marítima, dispõe de uma rede mundial 
com mais de 50 serviços de apoio em todas as principais rotas 
marítimas em virtualmente cada continente.

A Imtech Industry International é uma empresa de integração de 
sistemas e de engenharia e construção especializada na indústria 
do petróleo e gás, química, petroquímica, da energia (renovável) e 
do aprovisionamento energético, com enfoque principal no sector 
eléctrico, de controlo e automação e na electrónica de potência.

Imtech Industry 
International
Modem 30
NL-7741 MJ Coevorden 
PO Box 57
NL-7740 AB Coevorden
P +31 (0)524 599 222
F +31 (0)524 516 905 
E george.batenburg@imtech.nl
 bart.delange@imtech.nl
www.imtech.eu
www.imtech.nl/
industry-international

George R.M. Batenburg
General Manager Imtech Industry 
International

Bart de Lange
Sr. Account Manager Imtech Industrial 
Services
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Interliaise is a multi-sectoral international consultancy with the 
mission to develop international partnerships between Africa and 
European organizations. We embrace diversity to connect people 
and businesses and are passionately committed to the highest level 
of personal performance and service.

We provide a one-stop solution for businesses’ needs backed-up by 
a network of dedicated international consultants in local markets 
with the knowledge and language skills required to ensure cultural 
differences are never an obstacle to expanding into new market 
territories.

Operating as private enterprises we are able to be flexible and work 
under specific conditions.

Our consultants can assist in identifying and qualifying oversees 
suppliers, distributors and joint venture partners and alocating 
investment and funding for projects.

Not only do we support and guide businesses, we also give support 
to (semi-) Governmental organizations.

A Interliaise é uma consultora internacional multissectorial cuja 
missão é o desenvolvimento de parcerias internacionais entre 
organizações africanas e europeias. Incorporamos a diversidade 
para interligar pessoas e empresas e estamos empenhados de corpo 
e alma no mais elevado nível de desempenho pessoal e de serviço.

Disponibilizamos uma solução integrada para as necessidades 
das empresas, apoiada numa rede de consultores internacionais 
exclusivos em mercados locais com o conhecimento e competências 
linguísticas necessários para garantir que as diferenças culturais 
nunca sejam um obstáculo à expansão para novos territórios 
comerciais.

Ao operarmos como empresas privadas, conseguimos ser flexíveis e 
trabalhar em condições específicas.
 
Os nossos consultores podem ajudar a identificar e a qualificar 
fornecedores, distribuidores e parceiros estrangeiros para a criação 
de joint ventures, bem como ajudar a definir a afectação de 
investimento e financiamento para projectos.
 
Damos apoio e orientação não só a empresas como também a 
organizações (semi) governamentais.

Interliaise
Nova Zemblastraat 3 G 
Amsterdam
P + 31 (0)6 1709 0803
E n.gombra@interliaise.com
www.interliaise.com

Operations Manager SA
77 VilleFranche, Lonehill, 5051
Johannesburg
P +27837204569
E b.legrange@interliaise.com

Nadia Gombra
Managing Director

Belinda Le Grange
Operations Manager SA
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INVESTeau is a leading global supplier of sustainable (waste) 
water treatment solutions. We provide our customers of rain 
water (disconnecting) systems, total solutions for (waste) water 
treatment systems, components for (waste) water treatment and 
investment feasibility studies. Besides our unique treatment 
solutions, designed with innovative PREFABtanks combined with 
techniques like MBR and DAF and other exclusive components, 
we offer professional consultancy for industries and authorities to 
reduce water usage, water reuse, loss of water warmth, improved 
performance by better water quality and extended lifetime of 
equipment. 

To present our wide range of services and components, we divided 
out business activities in the following divisions: 
INVESTeau Consultancy, INVESTeau Components and INVESTeau 
Treatment Systems
www.investeau.nl

A INVESTeau é líder no fornecimento global de soluções 
sustentáveis para o tratamento de águas (residuais). Fornecemos 
aos nossos clientes sistemas (de desconexão) de águas pluviais, 
soluções integrais para sistemas de tratamento de águas 
(residuais), componentes para tratamento de águas (residuais) 
e estudos de viabilidade económica. Para além das nossas 
soluções de tratamento exclusivas, concebidas com inovadores 
reservatórios de água pré-fabricados (PREFABtanks) combinados 
com técnicas como bio-reactores de membranas (MBR) e 
flutuação por ar dissolvido (DAF), bem como outros componentes 
exclusivos, disponibilizamos consultoria profissional às indústrias 
e autoridades por forma a permitir a redução do consumo da água, 
a reutilização da água, a perda de calor da água, a optimização 
do desempenho através de uma melhor qualidade da água e o 
prolongamento da vida útil do equipamento. 

Para apresentar a nossa ampla gama de serviços e componentes, 
dividimos as nossas actividades pelas seguintes áreas: 
INVESTeau Consultancy (Consultoria), INVESTeau Components 
(Componentes) e INVESTeau Treatment Systems (Sistemas de 
tratamento)
www.investeau.nl

Investeau BV/Dutch 
Water Partners BV
Lekdijk West 6a
NL-2861 ER Bergambacht
P +31 (0)182 303 100
F +31 (0)182 303 104
E p.bulsing@investeau.nl
www.investeau.nl

Peter Bulsing
Director
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The IRC International Water and Sanitation Centre is an 
independent knowledge centre on water supply, sanitation, 
hygiene (WASH) and integrated water resources management 
(IWRM) in the context of development cooperation. IRC facilitates 
the sharing, promotion and use of knowledge so that governments, 
organizations and professionals can better support poor men, 
women and children in developing countries to obtain water and 
sanitation services they will use and maintain.

Products & Services Offered
•	 	Development	of	improved	and	new	methods	for	sustainable	

service delivery. 
•	 	Electronic	and	hard	copy	publications	and	newsletters,	an	

electronic library service, portal and website services
•	 	Capacity	Development	through	cooperation	with	local	partner	

institutions.

Unique selling points
•	 	40	years	of	service	with	a	focus	on	high	quality	knowledge	and	

information.
•	 	Knowledge	provider	to	leading	agencies	and	donors
•	 	Valuable	partner	networks	around	the	globe.

Profile of commercial contacts wanted
•	 	Governmental	agencies	and	knowledge	centers.

O IRC Centro Internacional de Água e Saneamento é um centro 
de conhecimento independente nas áreas do fornecimento 
de água, saneamento e higiene (WASH), bem como da gestão 
integrada dos recursos hídricos (IWRM), no contexto da 
cooperação para o desenvolvimento. O IRC actua como facilitador 
da partilha, promoção e utilização do conhecimento para que 
os governos, organizações e profissionais melhor possam apoiar 
os homens, mulheres e crianças desfavorecidos dos países em 
desenvolvimento na obtenção de serviços de água e saneamento 
que estes irão utilizar e manter.

Produtos e serviços disponibilizados
•	 	Desenvolvimento	de	métodos	novos	e	optimizados	para	o	

fornecimento de serviços sustentáveis. 
•	 	Publicações	e	boletins	impressos	e	em	formato	electrónico,	

serviço de biblioteca virtual, serviços de portal e website.
•	 	Desenvolvimento	de	Capacidades	através	da	cooperação	com	

instituições parceiras locais.

Factores de diferenciação
•	 	40	anos	de	serviço	com	um	enfoque	no	conhecimento	e	

informação de elevada qualidade.
•	 Fornecedor	de	conhecimento	às	principais	agências	e	doadores.
•	 	Valiosas	redes	de	parceiros	em	todo	o	mundo.

Perfil dos contactos comerciais pretendidos
•	 Agências	governamentais	e	centros	de	conhecimento.

IRC- International water 
and Sanitation
Visiting address:
Bezuidenhoutseweg 2
2594 AV The Hague
 
Mailing address:
PO Box 82327
2508 EH The Hague
 
P +31 (0)70 304 4000
F +31 (0)70 304 4044
E general@irc.nl
www.irc.nl

Gijsberth (Ben) Lamoree
Director of IRC, International Water and 
Sanitation Centre
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FireKnockOut® is a new & revolutionary fire-fighting device made 
to combat fire effectively.

With the FireKnockOut® you can prevent a small fire from growing 
big and thus limit subsequent damage to an absolute minimum. 
The FireKnockOut® is lightweight, small, easy to use & install and 
needs no yearly checkups. The product starts working at lightning 
speed upon contact with open fire, throttling the fire before it has 
a chance to grow.

The product is extremely suitable for object protection and is 
active even when you are away or asleep! Examples includes fires 
in homes, offices, barns, boat-bilges, welding shops, storage areas, 
petrol stations.

Advantages
•	 Self-activating
•	 Easy	to	use	/	mount
•	 Small	and	lightweight
•	 Immediate	action	on	contact	with	fire
•	 For	fires	inside	an	outside
•	 A,	B	&	C	class	fires
•	 Limits	significant	damage
•	 Contents	are	not	harmful	to	people,	animals	&	environment

O FireKnockOut® é um novo e revolucionário dispositivo de combate 
a incêndios concebido para um combate eficaz às chamas.

Com o FireKnockOut®, é possível evitar a propagação de um pequeno 
incêndio, limitando desta forma os danos a um mínimo absoluto. 
O FireKnockOut® é leve, pequeno, fácil de utilizar e instalar, não 
necessitando de inspecções anuais. O produto começa a funcionar 
imediatamente após o contacto com chama aberta, extinguindo o 
incêndio antes que este tenha oportunidade de se propagar.

O produto é extremamente adequado para a protecção de objectos 
e está activo mesmo quando você está ausente ou a dormir! 
Os exemplos de utilização incluem incêndios em habitações, 
escritórios, celeiros, porões de barcos, oficinas de soldadura, 
armazéns e postos de abastecimento de combustíveis.

Vantagens
•	 Activação	automática
•	 Fácil	de	utilizar/instalar
•	 Pequeno	e	leve
•	 Acção	imediata	em	contacto	com	o	fogo
•	 Para	incêndios	no	interior	ou	no	exterior
•	 Incêndios	de	classe	A,	B	e	C
•	 Limita	os	danos	significativos
•	 Conteúdo	inócuo	para	pessoas,	animais	e	ambiente

FIREKNOCKOUT SA 
(Pty) Ltd
PO Box 45 
Schagen 1207 - South-Africa
P +27 (0)13 733 3029
F +27 (0)86 515 8072
E c.dehaan@kennemergroup.com
 hui-brie@lantic.net
www.kennemergroup.com

Michiel de Haan
Commercial Director
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Katje Holding bv in association with  Medidis Projects bv , 
manufactures and supplies complete drinking water systems in 
sea transport containers or as skid units. Practically every kind of 
inlet water can be used to be converted into pure drinking water.
As a standard the central technology is Ultra Filtration based on 
the Multi Bore membrane type Seven Bore.

These self-cleaning filter systems are used for providing clean and 
bacteria free water.
If so required the Ultra Filtration system can be extended for 
any available inlet water quality, by means of  Flexible water 
treatment modules, such as: Softener, Active Carbon, Arsenic, 
Nitrate, Fluoride. 

A Katje Holding bv, juntamente com a Medidis Projects bv, produz 
e fornece sistemas completos de água potável em contentores de 
transporte marítimo ou como unidades deslizantes. É possível 
utilizar praticamente qualquer tipo de água na entrada para ser 
convertida em água potável.

Regra geral, a tecnologia central é a ultrafiltração baseada nos sete 
canais da membrana multicanais.
Estes sistemas de filtragem com autolimpeza servem para 
fornecer água limpa e sem bactérias. Se necessário, os sistemas de 
ultrafiltração podem ser aplicados a qualquer tipo de qualidade 
de água disponível na entrada, através de módulos flexíveis de 
tratamento de água, como: amaciador, carbono activo, arsénio, 
nitrato, fluoreto.

Medidis Projects bv
Katje Holding bv
De Steven 4
NL-9206 AX Drachten
P +31-(0)512 532 829
F +31-(0)512 532 897
E pieter@katjeholding.nl

Pieter Katje
Director Katje Holding bv / 
Medidis Projects bv

Rudmer Bosma
Director Katje Holding bv / 
Medidis Projects bv
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Landustrie Sneek BV has been a leading global supplier of 
specialized, high-quality equipment for sewage and waste water 
treatment plants since 1913. 

It can truly be said that the company has almost a century 
of experience in designing and supplying mechanical and 
electromechanical equipment for (waste) water treatment 
plants and (waste) water pumping stations. Landustrie not only 
manufactures the whole range of (electro) mechanical equipment 
but is also able to take care of the complete design, construction, 
installation and start-up of complete treatment plants and 
pumping stations.

An important position is taken by the R&D department, ensuring 
that Landustrie can keep ahead in the various waste water 
markets. The latest developments, being decentral waste water 
treatment plants (based on DeSaR concept) and mobile sanitation 
units (MobiSan), have already been applied in successful pilots, as 
well at home as abroad, giving optimum results. 

A Landustrie Sneek BV. é líder no fornecimento global de 
equipamento especializado de alta qualidade para estações de 
tratamento de esgotos e águas residuais desde 1913. 

Pode verdadeiramente dizer-se que a empresa tem quase 
um século de experiência na concepção e fornecimento de 
equipamento mecânico e electromecânico para estações de 
tratamento e de bombagem de águas (residuais). A Landustrie não 
só fabrica uma gama completa de equipamento (electro)mecânico 
como também tem capacidade para realizar a concepção, 
construção, instalação e arranque integrais das estações de 
tratamento e de bombagem.

O departamento de I&D ocupa um lugar importante, garantindo 
que a Landustrie mantenha a liderança nos vários mercados de 
águas residuais. Os últimos desenvolvimentos, como as estações 
descentralizadas de tratamento de águas residuais (baseadas no 
conceito DeSaR) e as unidades móveis de saneamento (MobiSan), 
já foram aplicados com sucesso em ensaios-piloto, tanto a nível 
nacional como no estrangeiro, com óptimos resultados. 

Landustrie Sneek BV
Pieter Zeemanstraat 6
PO Box 199
NL 8600 AD Sneek
P +31 (0)515 486 888
F +31 (0)515 412 398
E info@landustrie.nl
www.landustrie.nl

Flip Kwant
Commercial Manager

Brendo Meulman
R&D Manager



52

The Netherlands-African Business Council is a private sector 
network foundation that promotes trade and investment relations 
between the Netherlands and Africa. Over the years NABC has 
proven its success in the development of a strong network. NABC 
is a founding member of EBCAM, the European Business Council 
for Africa and the Mediterranean that consists of more than 2,500 
European companies. 

Who are we: 
•	 	First	network	of	companies	in	The	Netherlands	doing	business	

in Africa, founded in 1946 
•	 Platform	for	Dutch	private	sector	in	Africa	
•	 Provider	of	business	services	to	our	members	
•	 Promotor	of	trade	and	investment	in	Africa	

What we offer: NABC offers their members: 
•	 Monthly	newsletter	
•	 Exclusive	and	diverse	network	
•	 Customized	market	research	
•	 Access	to	valuable	contacts	in	Africa	
•	 Access	to	unique	events	with	African	dignitaries	
•	 Access	to	matchmaking	and	networking	events	

O NABC (Netherlands-African Business Council) é uma rede do 
sector privado que promove relações comerciais e de investimento 
entre a Holanda e África. Ao longo dos anos, o NABC comprovou 
o seu sucesso no desenvolvimento de uma forte rede. O NABC 
é membro fundador do EBCAM (European Business Council for 
Africa and the Mediterranean), que é composto por mais de 2.500 
empresas europeias. 

Quem somos: 
•	 	Primeira	rede	de	empresas	da	Holanda,	fundada	em	1946,	a	

fazer negócios em África; 
•	 Plataforma	para	o	sector	privado	holandês	em	África;	
•	 Fornecedor	de	serviços	empresariais	aos	nossos	membros;	
•	 Promotor	do	comércio	e	investimento	em	África.	

O que oferecemos: O NABC oferece aos seus membros: 
•	 Boletim	informativo	mensal;	
•	 Rede	exclusiva	e	diversificada;	
•	 Pesquisa	de	mercado	personalizada;	
•	 Acesso	a	contactos	valiosos	em	África;	
•	 Acesso	a	eventos	exclusivos	com	dignitários	africanos;	
•	 Acesso	a	eventos	de	criação	de	parcerias	e	de	redes.	Netherlands-African 

Business Council 
Prinses Beatrixlaan 614
NL-2595 BM The Hague
P +31 (0)70 304 3618
F +31 (0)70 304 3620
E info@nabc.nl
www.nabc.nl

Bob van der Bijl
Managing Director

Peter-Jan van As
Project Manager 
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NORIT offers integrated purification solutions. NORIT has 
developed this into a valuable partner for utility companies and 
the business world in general. We are operating on the basis of 
standard solutions developed using our in-house know how. 
NORIT primarily supplies services to the water industry and 
food and drink producers. Depending on the type of purifictation 
various NORIT companies may be involved in a project. With 
Food & Beverage, our clients can employ the specialist know how 
provided by Haffmans and the SÜDMO companies. In the Water 
sector these include NORIT Process Technology, NORIT Membrane 
Technology, X-Flow membranes and membrane modules and 
NORIT Activated Carbon.
For more information: www.norit.com

A NORIT oferece soluções integradas de purificação. As soluções 
desenvolvidas pela NORIT são um parceiro valioso para as 
empresas de serviços públicos e para o mundo dos negócios em 
geral. As nossas operações baseiam-se em soluções padronizadas, 
desenvolvidas com recurso ao nosso know-how interno. A 
NORIT presta serviços, principalmente, à indústria de águas 
e aos produtores de alimentos e bebidas. Consoante o tipo de 
purificação, várias empresas da NORIT poderão estar envolvidas 
num projecto. No sector alimentar e de bebidas, os clientes podem 
recorrer aos conhecimentos especializados das nossas empresas 
Haffmans e SÜDMO. No sector hídrico, as nossas empresas 
incluem a NORIT Process Technology, a NORIT Membrane 
Technology, a X-Flow (membranas e módulos de membranas) e a 
NORIT Activated Carbon.
Para obter mais informações, visite: www.norit.com

Norit Process Technology BV
Marssteden 50
NL-7547 TC Enschede
P +31 (0)53 428 7357
F +31 (0)53 428 7351
www.norit.nl

Lute Broens
Business Development Director Norit 
Process Technology BV

Anne-Marie Lantinga
Freelance Consultant water
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The objective of the NOTS Foundation, founded in 2003 by two 
Dutch entrepreneurs, is to increase the number of people in 
developing countries that are self-supporting. 

Main activities
•	 Supporting	entrepreneurs	with	micro	credits.
•	 Supporting	scholars	and	students	with	scholarships.
•	 	Supporting	rural	families	with	renewable	energy	and	clean	

drinking water.

Added value NOTS for renewable energy and drinking 
water projects
•	 	Technology.	NOTS	can	provide	CSP,	biogas,	gasifier,	

desalination and water filter systems; and Jatropha seeds and 
knowlegde.

•	 Financing.	NOTS	can	provide	capital	at	relatively	low	costs.
•	 Entrepreneurial	skills	and	experience.
•	 Good	contacts	with	NGO's,	Dutch	government,	FMO,	etc.

Profile of contacts wanted
•	 	Companies	that	use	steam	in	their	production	process;	for	

example fish oil producers.
•	 Government	/	city	officials	that	are	in	charge	of	desalination.
•	 	Power	companies	/	government	officials	/	NGO's	that	are	in	

charge of rural electrification.  

O objectivo da NOTS Foundation, criada em 2003 por dois 
empreendedores holandeses, é aumentar o número de pessoas 
auto-suficientes nos países em crescimento. 

Principais actividades
•	 Apoiar	os	empreendedores	com	microcréditos;
•	 Apoiar	os	bolseiros	e	estudantes	com	bolsas	de	estudos;
•	 Apoiar	as	famílias	rurais	com	energias	renováveis	e	água	potável.

Valor acrescentado da NOTS para projectos de energias 
renováveis e de água potável
•	 	Tecnologia.	A	NOTS	pode	fornecer	concentradores	solares	(CSP),	

biogás, gaseificadores, sistemas de dessalinação e de filtragem de 
água, bem como sementes de pinhão-manso (Jatropha Curcas) e 
conhecimento.

•	 	Financiamento.	A	NOTS	pode	disponibilizar	capital	a	custos	
relativamente reduzidos.

•	 Experiência	e	capacidades	de	empreendedorismo.
•	 Bons	contactos	com	ONGs,	o	governo	holandês,	o	FMO,	etc.

Perfil dos contratos pretendidos
•	 	Empresas	que	utilizem	o	vapor	no	seu	processo	de	produção;	por	

exemplo, produtores de óleo de peixe.
•	 	Autoridades	governamentais/municipais	responsáveis	pela	

dessalinação.
•	 	Companhias	eléctricas/autoridades	governamentais/ONGs	

responsáveis pela electrificação rural. 

NOTS Foundation
De Oude Molen 1a
NL-1184 VW Ouderkerk a/d 
Amstel
P +31 (0)20 305 9108
F +31 (0)20 305 9109
E bart.hartman@nots.nl
www.nots.nl

Bart Hartman
Chairman NOTS Foundation
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As a well experienced and innovative consultancy and project 
management firm, NPC, a DHV company, focuses on the 
development, renovation, design, and operation of train stations 
(and their surroundings). With years of experience working for 
the Netherlands Railways (NS), infrastructure provider ProRail 
and local authorities, NPC has built up unparalleled expertise in 
station area development and transfer efficiency. We see a station 
as an attractive hub where people are able to travel efficient 
and comfortable, (need to) feel safe and are able to choose from 
multiple transport solutions.

NPC delivers consultancy, project- and process management and 
engineering. It distinguishes itself in the industry by combining 
strategic thinking, expertise and pragmatism. In South Africa 
we are leading a broad provincial program to revitalize less used 
branch lines. 

NPC is looking for matchmaking with companies that are 
interested in the knowledge and experience NPC provides, like 
train operating companies, public transport companies and (local) 
authorities.

Since 1 March 2009, NPC has joined the DHV Group. 

Enquanto firma de consultoria e gestão de projectos experiente 
e inovadora, a NPC, uma empresa do grupo DHV, centra-se no 
desenvolvimento, renovação, concepção e gestão de estações 
ferroviárias (e áreas envolventes). Tendo anos de experiência 
a trabalhar com os Caminhos-de-ferro Holandeses (NS), com 
o fornecedor de infra-estruturas ProRail e com as autoridades 
locais, a NPC desenvolveu conhecimentos inigualáveis no 
desenvolvimento de recintos de estação e eficiência de 
transferência. Encaramos uma estação como um centro modal 
atractivo onde as pessoas podem viajar com eficiência e conforto, 
(precisam de) sentir-se seguras e podem escolher de entre várias 
soluções de transporte.

A NPC fornece consultoria, gestão de projecto e de processo 
e engenharia. Distingue-se no sector pela combinação de 
pensamento estratégico, conhecimento técnico e pragmatismo. 
Na África do Sul, estamos a liderar um amplo programa provincial 
para revitalizar ramais menos utilizados. 

A NPC procura criar parcerias com empresas interessadas no 
conhecimento e experiência que a NPC fornece, como empresas 
ferroviárias, empresas de transportes públicos e autoridades 
(locais).

A NPC pertence ao DHV Group desde 1 de Março de 2009. 

DHV NPC
Head Office
Katreinetoren, Stationshal 17
PO Box 2202
NL-3500 GE Utrecht
P +31 (0)88 671 2611
F +31 (0)88 671 2149
www.npc.eu

Tjip Menno Sietsma
International Business Development 
Manager
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NXP is a leading semiconductor company founded by Philips 
more than 50 years ago. Headquartered in the Netherlands, the 
company has about 30,000 employees working in more than 30 
countries and posted sales of USD 5.4 billion in 2008. NXP creates 
semiconductors, system solutions and software that deliver 
better sensory experiences in TVs, set-top boxes, identification 
applications, cars and a wide range of other electronic devices.
 
NXP’s contactless technologies are designed to track inventory, 
improve logistics and protect people’s information-driven 
lives. NXP technologies can be found in everything from Radio 
Frequency Identification (RFID) tags that authenticate medicines, 
to e-ticketing systems that cut commute times (transport, big 
events like the World Championship 2006) and ePassports. This 
translates in several world leadership positions in this domain:

•	 	#1 in ePassports with 80% of the worlds ePassports using NXP ICs
•	 70%	of	all	electronic	tickets	in	public	transport	use	NXP	ICs

A NXP é uma empresa líder no sector de semicondutores fundada 
pela Philips há mais de 50 anos. Com sede na Holanda, a empresa 
tem cerca de 30.000 funcionários em mais de 30 países e vendas 
divulgadas de 5,4 mil milhões de dólares americanos em 2008. 
A NXP cria semicondutores, soluções de sistema e softwares que 
proporcionam uma melhor experiência sensorial em televisores, 
set-top boxes, aplicações de identificação, carros e numa ampla 
gama de outros equipamentos electrónicos.
 
As tecnologias sem contacto da NXP são concebidas para rastrear 
inventário, melhorar a logística e proteger as nossas vidas 
actualmente controladas pela informação. As tecnologias da NXP 
estão presentes em todo o lado, desde etiquetas de identificação 
por radiofrequência (RFID) para autenticar medicamentos, até 
sistemas de emissão de bilhetes electrónicos que reduzem os 
tempos das deslocações (transportes, grandes eventos como o 
Campeonato do Mundo 2006) e passaportes electrónicos. Isto 
traduz-se em várias posições de liderança a nível mundial neste 
domínio:

•	 	N.º	1	em	passaportes	electrónicos;	80%	dos	passaportes	
electrónicos em todo o mundo utilizam circuitos integrados da 
NXP;

•	 	70%	de	todos	os	bilhetes	electrónicos	dos	sistemas	de	
transportes públicos utilizam circuitos integrados da NXP.

NXP Semiconductors
High Tech Campus 60
NL-5656 AG Eindhoven
P +31 (0)40 272 5581
E tim.van.der.zijden@nxp.com
www.nxp.com

Tim van der Zijden
Account Manager Identification
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Paques develops and produces cost-effective water and gas 
purification systems using innovative biotechnology. These 
purification systems offer industries and municipalities added 
value, such as: re-use of and savings on water, generation 
of energy and reclamation of valuable substances from the 
wastewater. This allows Paques’ clients to combine economic 
progress and environmental responsibility. 
 
Paques technologies
Paques is the leader in the field of anaerobic purification plants. 
Paques’ technology is applied worldwide in the most diverse 
sectors, varying from the water industry, the mining and metals 
industry to the chemical and petrochemical, fermentation and 
the pharmaceutical industries. Paques has a strong position in the 
brewing and food industries and in the paper sector. Paques offers 
(industrial) purification processes both as standardised plants or 
tailor-made solutions. 

Subsidiary: 
Paques Environmental Technology (Shanghai) Co. Ltd.

Key figures (01-2008): 
•	 190	employees	in	Balk,	the	Netherlands
•	 151	in	Shanghai,	China
•	 Order	intake:	€ 53 million.

References (01-2008): 
•	 1200	installations	worldwide.

A Paques desenvolve e produz sistemas rendíveis de purificação 
de água e gás utilizando biotecnologia inovadora. Estes sistemas 
de purificação oferecem valor acrescentado às indústrias e aos 
municípios através de: reutilização e redução do consumo de água, 
geração de energia e recuperação de substâncias valiosas a partir 
das águas residuais. Isto permite aos clientes da Paques aliarem o 
progresso económico à responsabilidade ambiental. 

Tecnologias da Paques
A Paques é líder no campo das instalações de purificação por via 
anaeróbica. 
A tecnologia da Paques é aplicada em todo o mundo nos mais 
diversos sectores, desde a indústria de águas, a indústria 
mineira e de metais até às indústrias química e petroquímica, 
da fermentação e farmacêutica. A Paques detém uma sólida 
posição nas indústrias cervejeira e alimentar e no sector do papel. 
A Paques oferece processos de purificação (industrial) tanto na 
forma de instalações padronizadas como em soluções à medida. 

Filial: 
Paques Environmental Technology (Shanghai) Co. Ltd.

Números-chave (Jan. 2008): 
•	 190	colaboradores	em	Balk,	Holanda
•	 151	em	Xangai,	China
•	 Encomendas:	53	milhões	de	euros.

Referências (Jan. 2008): 
•	 1200	instalações	em	todo	o	mundo.

Paques bv
T. de Boerstraat 24
PO Box 52
NL-8560 AB Balk
P +31 (0)514 608 500
F +31 (0)514 603 342
E info@paques.nl
www.paques.nl

Rob J.J. Heim
Managing Director
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PricewaterhouseCoopers is a worldwide professional service 
organisation. In South Africa over 3.800 professionals work 
together from 24 offices. At PricewaterhouseCoopers Nederland, 
over 4,000 professionals work together from 17 offices. Together 
we have a wealth of knowledge and experience, which we share 
with eachother, with our clients and with their stake-holders. We 
feel involved, are accustomed to listening carefully, and consider 
it the most ordinary thing in the world to account for our actions.

Products and services offered
We have three different lines of approach: Assurance, Tax and HR 
Services and Advisory.

Unique selling points
•	 Connected	Thinking	philosophy
•	 Industry-focused	services
•	 Country	specific	tax	expertise.

Profile of commercial contacts wanted
We are interested to assist any company that is considering to 
invest in either The Netherlands or South Africa and that will be 
interested in surprising solutions. We work not only for national 
and international companies, but also for government and 
not-for-profit organisations as well as small and medium-sized 
enterprises.

A PricewaterhouseCoopers é uma empresa de serviços 
profissionais com implantação mundial. Na África do Sul, 
mais de 3.800 profissionais colaboram em 24 escritórios. Na 
PricewaterhouseCoopers Nederland, temos mais de 4.000 
profissionais em 17 escritórios. No conjunto, temos uma riqueza 
de conhecimento e experiência que partilhamos entre nós, com 
os nossos clientes e com os respectivos interessados. Sentimo-
nos envolvidos, estamos habituados a escutar com atenção e 
consideramos que é a coisa mais natural do mundo sermos 
responsáveis pelas nossas acções.

Produtos e serviços disponibilizados
Temos três linhas de abordagem diferentes: Assurance (Garantia), 
Tax & HR (Fiscalidade e RH) e Advisory (Consultoria).

Factores de diferenciação
•	 Filosofia	de	pensamento	interligado;
•	 Serviços	focados	na	indústria;
•	 Conhecimentos	fiscais	específicos	do	país.

Perfil dos contactos comerciais pretendidos
Estamos interessados em ajudar qualquer empresa que pondere 
investir na Holanda ou na África do Sul e que esteja interessada 
em soluções surpreendentes. Trabalhamos não só para 
empresas nacionais e internacionais, como para organizações 
governamentais e sem fins lucrativos, bem como pequenas e 
médias empresas.

PricewaterhouseCoopers 
Belastingadviseurs N.V. 
Fascinatio Boulevard 350 
NL-3065 WB Rotterdam 
PO Box 8800 
NL-3009 AV Rotterdam
P +31 (0)10 407 5331
F +31 (0)10 407 5332 
E albert.elzinga@nl.pwc.com 
www.pwc.nl

Albert Elzinga
Senior Managing Tax Consultant
Head of PwC’s South Africa desk

Sytso Boonstra
Tax Partner
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PUM Netherlands senior experts is a Dutch volunteer organisation 
that helps Small and Medium Sized Enterprises (SME’s) in 
developing countries to add value to the bottom line of their 
business. It sends out experts to share knowledge with customers 
on a voluntary basis. The purpose is to drive sustainable economic 
growth. PUM is represented in 75 countries, 55 sectors and is 
supported by the Dutch government.

Products and services offered
•	 Knowledge	sharing	before,	during	and	after	a	mission.
•	 	Creation	of	business	links	to	promote	trade	or	to	facilitate	new	

business. 
•	 Development	of	training	courses	to	train	the	trainer.

Unique Selling Points
•	 All	services	are	offered	on	a	voluntary	basis.
•	 All	experts	have	25-30	years	of	experience.
•	 	PUM	has	an	extensive	network	with	local	(branch)	

organizations, Chambers of Commerce, Dutch businesses and 
governmental organizations.

Profile of commercial contacts wanted
Private SME’s in the Energy, Water and Environment sector that 
are locally owned, exist at least 2 years and employ 10-250 people.

A PUM Netherlands Senior Experts é uma organização holandesa 
de voluntariado que ajuda Pequenas e Médias Empresas (PMEs) 
de países em vias de desenvolvimento a adicionarem valor ao 
"bottom line" (linha de lucro) do seu negócio. Envia peritos 
para partilharem conhecimento com os clientes em regime de 
voluntariado. O objectivo é impulsionar o crescimento económico 
sustentável. A PUM está representada em 75 países, 55 sectores e é 
apoiada pelo governo holandês.

Produtos e serviços disponibilizados
•	 	Partilha	de	conhecimento	antes,	durante	e	depois	de	uma	

missão.
•	 	Criação	de	laços	comerciais	para	promover	o	comércio	ou	

facilitar novos negócios. 
•	 Desenvolvimento	de	cursos	de	formação	de	formadores.

Factores de diferenciação
•	 Todos	os	serviços	são	prestados	em	regime	de	voluntariado.
•	 Todos	os	peritos	têm	entre	25	e	30	anos	de	experiência.
•	 	A	PUM	tem	uma	ampla	rede	com	organizações	locais	(filiais),	

Câmaras do Comércio, empresas e organizações governamentais 
holandesas.

Perfil dos contactos comerciais pretendidos
PMEs privadas no sector da energia, água e ambiente, que sejam 
detidas por entidades locais, que existam há pelo menos 2 anos e 
que empreguem entre 10 e 250 pessoas.

PUM Netherlands 
senior experts 
entrepreneurs 
for entrepreneurs
Bezuidenhoutseweg 12
NL-2594 AB The Hague
PO Box 93078
P +31 (0)70 349 0588
F +31 (0)70 349 0590
E arie.van.der.lee@pum.nl
www.pum.nl

Arie van der Lee
Country coordinator South-Africa 
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Rescue 3000 BV is a well-established company supplying medical 
aid and rescue equipment. The international division is delivering 
container based projects for USAR (urban search and rescue), HazMat 
(hazard materials) and MMC (medical mass casualty) purposes to 
international, defence and rescue organisations all over the world. 
We supply personnel protective equipment (PPE), stabilisation 
equipment, hydraulic equipment, fire truck and medical equipment in 
Turkey, India, Dutch Antilles, France and Sri Lanka.

Products and services offered
•	 USAR,	HazMat	and	MMC	containers;
•	 Trolley	for	emergency	stretchers	(BranCarry™)
•	 Develop	container	/	vehicle	based	projects.

Unique selling points
•	 Established	network	of	suppliers;
•	 Specialists	in	funding	and	financial	project	management;
•	 	Projects	are	delivered	in	time,	according	to	the	specifications	and	

within budget.

In order to extend our network we are looking for:
•	 	Rescue	organisations	(governmental	and	non-governmental)	

involved in disaster management;
•	 	First	aid	organisations	involved	in	mass	people	management	

(WorldCup2010);
•	 Local	agents	to	support	projects.

A Rescue 3000 BV é uma empresa de sólida implantação no 
fornecimento de material de salvamento e assistência médica. 
Actualmente, a divisão internacional fornece contentores de 
apoio para fins de busca e salvamento urbano (USAR), materiais 
perigosos (HazMat) e situações com elevado número de vítimas 
(MMC) a organizações internacionais de defesa e salvamento em 
todo o mundo. Fornecemos equipamento de protecção individual 
(EPI), equipamento de estabilização, equipamento hidráulico, 
camiões cisterna e equipamento médico na Turquia, Índia, Antilhas 
Holandesas, França e Sri Lanka.

Produtos e serviços disponibilizados
•	 	Contentores	para	USAR,	HazMat	e	MMC;
•	 	Carrinhos	para	macas	de	emergência	(BranCarry™)
•	 	Desenvolvimento	de	contentores/veículos	de	apoio.

Factores de diferenciação
•	 	Rede	de	fornecedores	estabelecida;
•	 	Especialistas	em	financiamento	e	gestão	financeira	de	projectos;
•	 	Os	projectos	são	entregues	atempadamente,	respeitando	as	

especificações e o orçamento.

Com vista ao largamento da nossa rede, procuramos:
•	 	Organizações	de	salvamento	(governamentais	e	não	

governamentais) envolvidas na gestão de catástrofes;
•	 	Serviços	de	primeiros	socorros	envolvidos	na	gestão	de	

multidões (Mundial 2010);
•	 	Agentes	locais	para	apoio	aos	projectos.

Rescue 3000 BV
De Gouwe 28
NL-8253 PA Dronten
P +31 (0)321 381346
M +31 (0)6 5157 2502
F +31 (0)321 381 459
E info@rescue3000.nl
www.rescue3000.nl

Renze J. Klamer
Project Manager
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Royal Boskalis Westminster nv is an international dredging group 
with a unique market position. Our operations are spread broadly 
across the world in three business segments, giving us a stable 
foundation, the flexibility to capture a wide range of projects and 
excellent prospects for balanced growth .

Our main business segment is dredging and earthmoving, 
including the construction and maintenance of ports and 
waterways, land reclamation, coastal defense and riverbank 
protection.
Our second business segment is maritime infrastructure, which 
Boskalis is involved in through our strategic partnership with 
Archirodon, a leading contractor in this sector.
The third business segment is maritime and terminal services, 
through our strategic partnership with Lamnalco, one of the 
world’s leading suppliers of oil and gas marine terminal services.

Our main clients are national, regional and local governments, 
port operators, international project developers, oil companies, 
mining companies and other contractors.

O Royal Boskalis Westminster nv é um grupo internacional de 
dragagem com uma posição exclusiva no mercado. As nossas 
operações estão amplamente distribuídas por todo o mundo em 
três segmentos de negócio, o que nos garante uma base estável, 
flexibilidade para conseguir uma grande variedade de projectos e 
excelentes perspectivas de crescimento equilibrado.

O nosso principal segmento de negócio é a dragagem e a 
terraplanagem, incluindo a construção e manutenção de portos e 
vias navegáveis, recuperação de terras, defesa costeira e protecção 
das margens dos rios.
O nosso segundo segmento de negócio são as infra-estruturas 
marítimas, estando a Boskalis envolvida através da parceria 
estratégica com a Archirodon, um construtor líder neste sector.
O terceiro segmento de negócio são os serviços marítimos e de 
terminais, através da nossa parceria estratégica com a Lamnalco, 
um dos principais fornecedores de serviços de terminais 
marítimos de petróleo e gás a nível mundial.

Os nossos principais clientes são governos nacionais, regionais 
e locais, operadores portuários, empresas de desenvolvimento 
de projectos internacionais, empresas petrolíferas, empresas 
mineiras e outros contratantes.

Boskalis International BV
Rosmolenweg 20
PO Box 43
NL-3350 AA Papendrecht
P +31 (0)78 696 9951
F +31 (0)78 696 9845
E m.meeder@boskalis.nl
www.boskalis.com

Maarten Meeder 
Commercial Manager Africa
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Southern African - Netherlands Chamber of Commerce (SANEC)

SANEC is the key Intermediary Agency for companies, 
organizations and entrepreneurs doing business between the 
Netherlands, South Africa and the Southern African region. SANEC 
fosters business relations, stimulates and facilitates exports, 
imports, outsourcing, (business) tourism, and foreign direct 
investment between Southern Africa and the Netherlands. 

Also, SANEC promotes South Africa as a springboard for Dutch 
companies into Southern Africa and for the Netherlands to act 
as a gateway for Southern African countries wishing to enter the 
European Union and manages the Southern African – Netherlands 
Transport Forum (SANTF). SANTF aims to create awareness of 
the SADC corridors, promote their utilisation, build partnerships, 
and contribute to mutually beneficial sustainable socio economic 
growth.

SANEC services include inward and outward trade & investment 
missions; matchmaking, business advice, b2b networking, 
marketing opportunities, business intelligence, workshops 
& training, and representations. SANEC facilitates over 400 
members and acts as the bridge between the SADC region and the 
Netherlands. By joining SANEC you will gain exclusive access to a 
business network, special events and various business services. 

Southern African - Netherlands Chamber of Commerce (SANEC)

A SANEC é a principal agência intermediária para empresas, 
organizações e empresários com negócios entre a Holanda, a África 
do Sul e a região da África austral. A SANEC fomenta as relações 
comerciais, estimula e agiliza as exportações, importações, a 
subcontratação, o turismo (de negócios) e o investimento directo 
estrangeiro entre a África austral e a Holanda. 

Além disso, a SANEC promove a África do Sul como trampolim 
para as empresas holandesas na África austral e o papel da 
Holanda como porta de acesso para os países desta região africana 
que pretendam entrar no mercado europeu. Gere ainda o Southern 
African – Netherlands Transport Forum (SANTF). O SANTF 
pretende dar visibilidade aos corredores da SADC (Comunidade 
para o Desenvolvimento da África Austral), promover a sua 
utilização, criar parcerias e contribuir para um crescimento 
socioeconómico sustentável e mutuamente benéfico.

Os serviços da SANEC incluem missões de comércio e 
investimento endógeno e exógeno; criação de parcerias, 
aconselhamento de negócio, criação de redes B2B, oportunidades 
de marketing, Business Intelligence, workshops/formação e 
representações. A SANEC apoia mais de 400 membros e faz a ponte 
entre a região da SADC e a Holanda. Ao integrar a SANEC, obterá 
acesso exclusivo a uma rede de empresas, eventos especiais e 
vários serviços empresariais. 

SANEC
Juliana van Stolberglaan 148
NL-2595 CL The Hague
P +31 (0)70 347 0781
F +31 (0)70 335 2766
E Mark.agterdenbosch@sanec.nl

SANEC South Africa
PO Box 781738
Sandton 2146
South Africa
P +27 (0)11 263 5800
F +27 (0)11 263 5811
E douwe@sanec.co.za
www.sanec.org
www.santf.org
www.2010nl.co.za

Mark Agterdenbosch MSc 
General Manager SANEC in NL

Douwe Mateman
General Manager SANEC in SA



65

SSI, a DHV Company, is a leading South African based consulting 
engineering and environmental company that provides expertise 
in the fields of Transportation (including Aviation), Water, 
Energy and Resources, Environmental, Project & Construction 
Management and Buildings and Structures.

World class solutions and local delivery

SSI was founded in 1922 in Johannesburg South Africa. Today SSI 
is a member of the DHV Group and is operating from a network 
of over 20 branch offices in South Africa and on the African 
continent. SSI has over 900 professionals working on the African 
continent.

Throughout South Africa and Mozambique the DHV group works 
through the local brands and companies: SSI and Turgis in South 
Africa, SEED in Mozambique. Regarding airports, SSI in joint 
venture with NACO, puts “worldclass solutions and local delivery” 
into action. SSI is proud to be an African company with strong 
global connections through its majority shareholder the DHV 
Group.

A SSI, uma empresa do grupo DHV, é líder de consultoria em 
engenharia e ambiente sedeada na África do Sul e fornece os seus 
conhecimentos técnicos no campo dos transportes (incluindo 
aviação), águas, energia e recursos, ambiente, gestão de projectos 
e construção, bem como edifícios e estruturas.

Soluções de classe mundial e entrega local

A SSI foi fundada em 1922 na cidade de Joanesburgo, África do 
Sul. Actualmente, a SSI pertence ao DHV Group e opera a partir 
de uma rede de mais de 20 filiais na África do Sul e no continente 
africano. A SSI tem mais de 900 profissionais a trabalhar neste 
continente.

O grupo DHV desenvolve o seu trabalho na África do Sul e em 
Moçambique através de marcas e empresas locais: a SSI e a Turgis 
na África do Sul e a SEED em Moçambique. A SSI orgulha-se de ser 
uma empresa africana com fortes ligações internacionais através 
do seu accionista maioritário, o DHV Group.

SSI 
PO Box 867
Gallo Manor 2052, 
Gauteng 
SOUTH AFRICA
P +27 (0)11 798 6000
F +27 (0)11 798 6005
E corporate@ssi.co.za
www.ssi-dhv.com

SEED
Rua de Kassuende, 118
8th andar 
Maputo
MOZAMBIQUE
P +258 21 485 917/8
F +258 21 485 923
E seed@seed.co.mz
www.seed.co.mz

DHV Group
PO Box 219
NL-3800 AE  
Amersfoort
P +31 (0)33 468 3700
F + 31 (0)33 468 3748
E info@dhv.com
www.dhv.com

Anke Mastenbroek
Chief Operating Officer Operations
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The STC Group in Rotterdam pools the expertise of suppliers 
worldwide, for the shipping, port, transport and logistics chain, as 
well as the harbour-bound oil and chemical sector. This pool has 
strategic value; indeed, the large projects that governments and 
industries are engaged in are carried out in a virtually integrated 
manner. We combine the development of human resources with 
advice, technical assistance, investigation and implementation. 
Where it is meaningful, we use advanced simulators.

The STC-Group includes:
•	 STC-B.V.
•	 STC-Events
•	 MHR	B.V.
•	 SMR.V.
•	 IMCO
•	 STC-SA	(Pty)Ltd

Our Services:
•	 Sea	shipping	
•	 Inland	shipping	
•	 Ports	and	terminals	
•	 Dredging	industry	
•	 Port	development	
•	 Hinterland	transport		
•	 Storage	and	warehousing	

O STC Group em Roterdão integra o conhecimento técnico de 
operadores a nível mundial nas áreas de transportes navais, 
portos, transporte e cadeia logística, bem como no sector 
portuário petrolífero e químico. Este consórcio tem inegável 
valor estratégico, já que os grandes projectos em que os governos 
e as indústrias estão envolvidos são realizados de uma forma 
virtualmente integrada. Combinamos o desenvolvimento 
de recursos humanos com consultoria, assistência técnica, 
investigação e implementação. Sempre que aplicável, utilizamos 
simuladores avançados.

O STC-Group inclui:
•	 STC-B.V.
•	 STC-Events
•	 MHR	B.V.
•	 SMR.V.
•	 IMCO
•	 STC-SA	(Pty)Ltd

Os nossos serviços:
•	 Transporte	marítimo	
•	 Transporte	fluvial	
•	 Portos	e	terminais	
•	 Sector	de	dragagem	
•	 Desenvolvimento	portuário	
•	 Transporte	para	o	interior		
•	 Armazenagem	

STC-Group
Lloydstraat 300  
NL-3024 EA Rotterdam
PO Box 63140   
NL-3002 JC Rotterdam
P +31 (0)10 448 6000
F +31 (0)10 448 6148
www.stc-group.nl

STC-Southern Africa
22 Saddle Drive   
Woodmead Office Park
Woodmead, 2195
Postnet Suite 390, Private 
Bag x26
Sunninghill, 2157
P + 27 (0)11 804 4022
F + 27 (0)11 802 4705

Erik Hietbrink
Chairman of the Board of Directors
STC-Group

Herschel Maasdorp
Managing Director
STC-Southern Africa

•	 VINA-STC	
•	 UT-STC	
•	 NSTC-Phillipines
•	 STC-SAAR
•	 STC-Vietnam
•	 STC-Korea

•	 VINA-STC	
•	 UT-STC	
•	 NSTC-Phillipines
•	 STC-SAAR
•	 STC-Vietnam
•	 STC-Korea

•	 Sea	fishery	
•	 Comprehensive	Logistics	
•	 Ship	building	
•	 Energy	industry	
•	 Departments	of	Education	
•	 Process	Industry

•	 Pesca	marítima	
•	 Logística	alargada	
•	 Construção	naval	
•	 Indústria	energética	
•	 Departamentos	de	educação	
•	 Indústria	transformadora



67

ADNL B.V. is part of the TellCo Europe Group, registered in 
Switzerland and the Netherlands. 

TellCo Europe manufactures and supplies Solar Powered Street-, 
Parking-, & Terrain Lights. 

Products and services offered
•	 Solar	Powered	Street	Lights	(SSL’s);
•	 Solar	Powered	Parking-,	&	Terrain	Lights	(SPL’s)

Unique Selling Points
•	 The	SSL’s	&	SPL’s	generates	their	own	energy
•	 NO	CO2	or	other	emissions	
•	 Latest	LED-	&	PV-Technology
•	 Increases	the	quality	of	live	and	increases	security
•	 They	are	easy	to	install	and	no	cables	needed	for	installation

Profile of commercial contacts wanted
ADNL B.V. is seeking for local partners in South Africa and 
Mozambique, to operate as a distributor/agent in these regions. 

For more info: www.tellco-europe.com. 

A ADNL B.V. pertence ao Grupo TellCo Europe, registado na Suíça 
e na Holanda. 

A TellCo Europe é fabricante e fornecedor de iluminação solar para 
vias públicas, parqueamentos e terrenos. 

Produtos e serviços disponibilizados
•	 Iluminação	pública	solar	(SSLs);
•	 Iluminação	solar	para	parqueamentos	e	terrenos	(SPLs)

Factores de diferenciação
•	 Os	SSLs	e	os	SPLs	geram	a	sua	própria	energia;
•	 Não	há	emissões	de	CO2	nem	outras;	
•	 Última	tecnologia	LED	e	fotovoltaica;
•	 Melhoria	da	qualidade	de	vida	e	maior	segurança;
•	 Facilidade	de	instalação,	sem	necessidade	de	cabos.

Perfil dos contactos comerciais pretendidos
A ADNL B.V. procura parceiros locais na África do Sul e em 
Moçambique para desempenharem a função de distribuidor/
agente nestas regiões. 

Para obter mais informações, visite: www.tellco-europe.com. 

ADNL B.V. 
(TellCo-Europe/NL)
P +31 (0)6 4637 1735
www.tellco-europe.com

Iwan Bakbood
Managing Director
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The Water Management track of Delft University of Technology 
focuses on understanding natural surface and groundwater 
streams and on managing, controlling and using water streams 
for society. This covers both ground and surface water, as well as 
rainfall and, for example, waste water. Water management also 
considers not just the quantity of water, but the quality of ground 
and surface water.
Considerable attention in this track is devoted to modelling, 
laboratory work, fieldwork and research with test installations.

Products and services offered
The Water Management track offers the following specialisations:
•	 Drinking	Water	Technology
•	 Waste	Water	Technology
•	 Hydrology
•	 Water	Resources	Management

Unique Selling Points
•	 High-quality	research	and	education
•	 Co-operation	with	industry	and	research	institutes

Profile of commercial contacts wanted
•	 	Companies	and	institutes	interested	in	research	and	

development of water services

A área de especialização de Gestão Hídrica da Universidade 
Tecnológica de Delft centra-se em compreender os cursos naturais 
de águas subterrâneas e de superfície e em gerir, controlar e 
utilizar os cursos de água em prol da sociedade. Isto abrange 
tanto as águas subterrâneas como de superfície, bem como a 
precipitação e, por exemplo, as águas residuais. A gestão hídrica 
também tem em consideração não só a quantidade de água, como 
também a qualidade das águas subterrâneas e de superfície.
Nesta área de especialização, é dada grande atenção à criação de 
modelos, ao trabalho em laboratório, ao trabalho de campo e à 
investigação em instalações de ensaio.

Produtos e serviços disponibilizados
A área de Gestão Hídrica oferece as seguintes especializações:
•	 	Tecnologia	para	água	potável;
•	 	Tecnologia	para	águas	residuais;
•	 	Hidrologia;
•	 	Gestão	dos	recursos	hídricos.

Factores de diferenciação
•	 	Investigação	e	ensino	de	elevada	qualidade;
•	 	Cooperação	com	a	indústria	e	institutos	de	investigação.

Perfil dos contactos comerciais pretendidos
•	 	Empresas	e	institutos	interessados	na	investigação	e	

desenvolvimento de serviços de água.

Delft University 
of Technology
PO Box 5048
NL-2600GA Delft
P +31 (0)15 278 4732
M +31 (0)6 2499 6764
www.tudelft.nl

Dr. ir. Luuk Rietveld
Associate professor Drinking Water 
Technology
Civil Engineering and Geosciences
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TwinOxide International B.V. is the license holder and 
manufacturer of TwinOxide®, a revolutionary concept for water 
disinfection. With operations in over 80 countries worldwide, 
we enable our customers to optimize their disinfection result by 
abandoning the use of hazardous biocides like chlorine. 

Products and services offered
TwinOxide® comes as a kit of two powder components that, 
once added to a specific volume of water, reacts into a 0.3% 
chlorine dioxide solution, which can be used for (drinking) water 
disinfection.

Unique Selling Points
•	 	With	TwinOxide®, chlorine dioxide can be generated without the 

use of a generator!
•	 High	purity,	enhanced	stability.
•	 	Very	effective	against	all	known	microorganisms	like	bacteria,	

viruses, protozoan, fungi and algae.
•	 Easy	to	transport	and	stock,	safe	to	use.	
•	 Simple	dosing,	plug	and	play.
•	 	Applicable	for	potable	water,	waste	water,	cooling	water,	

process water, etc.
•	 	One	single	concept	addresses	multiple	challenges	in	water	

disinfection. 

A TwinOxide International B.V. é titular da licença e fabricante 
do TwinOxide®, um conceito revolucionário para desinfecção de 
águas. Com presença em mais de 80 países em todo o mundo, 
possibilitamos aos nossos clientes a optimização dos resultados de 
desinfecção, abandonando o uso de biocidas perigosos, como o cloro. 

Produtos e serviços disponibilizados
O TwinOxide® é fornecido num kit com dois componentes em pó 
que, após serem adicionados a um volume específico de água, 
reagem formando uma solução de dióxido de cloro a 0,3%, que 
pode ser utilizada para a desinfecção de água (potável).

Factores de diferenciação
•	 	Com	o	TwinOxide®, é possível gerar dióxido de cloro sem utilizar 

um gerador!
•	 Elevada	pureza;	estabilidade	optimizada.
•	 	Muito	eficaz	contra	todos	os	microorganismos	conhecidos,	

como bactérias, vírus, protozoários, fungos e algas.
•	 Fácil	de	transportar	e	armazenar;	utilização	segura.	
•	 Dosagem	simples;	pronto	a	utilizar.
•	 	Aplicável	a	água	potável,	águas	residuais,	água	de	

arrefecimento, águas de processo, etc.
•	 	Um	único	conceito	responde	a	vários	desafios	no	campo	da	

desinfecção de águas. 

International Headquarters
TwinOxide International BV
De Maas 28
NL-5684 PL Best
P +31 (0)499 329 242
F +31 (0)499 329 620
E info@twinoxide.com
www.twinoxide.com

Exclusive Distributor for 
South Africa
TwinOxide South Africa 
(Pty) Ltd 
Attention: Ms Lorraine Sibindi 
or Dr Kwame Amuah-Sekyi
11 Alice Lane
West Wing, 1st Floor
Standard Bank Building
SANDTON
2146 South Africa
E southafrica@twinoxide.com

Jeff Swinkels
Export Director
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The Unie van Waterschappen is the national association of the 
26 Dutch regional water authorities (waterschappen), aiming 
to promote their interests at a national and international level. 
The waterschappen are government institutions, responsible for 
water quality and water quantity management, issuing permits 
and monitoring and treating urban waste water. Through their 
long history, the Dutch waterschappen have developed a unique 
expertise in water management and waste water treatment, based 
on stakeholder participation, strategic planning, technology and 
innovation.  

A Unie van Waterschappen é a associação nacional das 26 
autoridades regionais do sector da água (waterschappen) na 
Holanda, visando promover os interesses das mesmas tanto a nível 
nacional como internacional. As waterschappen são instituições 
governamentais responsáveis pela qualidade da água e pela gestão 
dos recursos hídricos, tendo a seu cargo a emissão de licenças e o 
controlo e tratamento das águas residuais urbanas. Durante a sua 
longa história, estas instituições desenvolveram uma experiência 
única na gestão hídrica e tratamento de águas residuais, baseada 
na participação das partes interessadas, no planeamento 
estratégico e na tecnologia e inovação. 

Unie van Waterschappen
Koningskade 40
PO Box 93218
NL-2509 AE The Hague
P +31 (0)70 351 9751
F +31 (0)70 354 4642
E info@uvw.nl
www.uvw.nl

Hoogheemraadschap 
van Rijnland
Archimedesweg 1
PO Box 156
NL-2300 AD Leiden
P +31 (0)71 306 3101
F +31 (0)71 512 3916
E G.Doornbos@rijnland.net
www.rijnland.net

Gerard Doornbos 
Board Member Unie van Waterschappen, 
International Affairs 
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Vanderlande Industries designs, builds and services baggage 
handling systems for airports of all sizes. Our solutions combine 
operational effectiveness, short connection times and high 
conveyability. With the broadest range of products and IT, we 
can meet any airport’s demands in full. From check-in through 
transportation and sorting systems to baggage reclaim.

Products and services offered
•	 	Our	systems	provide	fast,	safe	and	robust	transportation,	

sortation, security screening and storage of baggage from check-
in to departure, as well as transfer and arrival baggage. 

•	 Service	and	maintenance.

Unique Selling Points 
•	 	Over	450	references	from	regional	to	large	international	airports	

worldwide. 
•	 	Our	solutions	deliver	the	highest	availability,	reliability	and	

lowest costs per bag based on proven technology, in-depth 
business knowledge and industry best-practices.

•	 	The	only	supplier	able	to	offer	all	available	baggage	handling	
technologies.

Profile of commercial contacts wanted  
Airports interested in baggage handling equipment.

A Vanderlande Industries concebe, constrói e mantém sistemas de 
processamento de bagagem para aeroportos de todas as dimensões. 
As nossas soluções combinam eficácia operacional, tempos de 
ligação reduzidos e elevada capacidade de transferência. Com a gama 
mais alargada de produtos e TI, podemos responder integralmente 
às necessidades de qualquer aeroporto. Desde sistemas de check-in e 
de classificação e transporte até à recolha de bagagem.

Produtos e serviços disponibilizados
•	 	Os	nossos	sistemas	garantem	rapidez,	segurança	e	robustez	no	

transporte, triagem, controlo de segurança e armazenamento de 
bagagem, desde o check-in até à partida, bem como da bagagem 
de escalas e chegadas. 

•	 	Assistência	técnica	e	manutenção.

Factores de diferenciação 
•	 	Mais	de	450	referências	entre	aeroportos	regionais	e	grandes	

aeroportos internacionais em todo o mundo. 
•	 	As	nossas	soluções	garantem	a	mais	elevada	disponibilidade,	

fiabilidade e os custos mais reduzidos por volume baseados em 
tecnologia comprovada, conhecimento aprofundado do sector e 
melhores práticas da indústria.

•	 	O	único	fornecedor	com	capacidade	para	oferecer	todas	as	
tecnologias de processamento de bagagem.

Perfil dos contactos comerciais pretendidos  
Aeroportos interessados em equipamento de processamento de 
bagagem.

Vanderlande Industries 
South Africa (Pty) Ltd 
P +27 (0)11 390 2053 
F +27 (0)11 390 2054 
E bas.kreukniet@visaf.co.za 
www.vanderlande.com 

Bas Kreukniet 
General Manager 
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The core activities of VDL Bus & Coach consist of the development, 
manufacturing, sales and after-sales service for a wide range of 
buses, coaches and chassis modules.

VDL Bus & Coach consists of seven manufacturing companies that 
are operating cooperatively under the VDL Bus & Coach umbrella 
in the global market. 

Quality, safety, durability, comfort, low maintenance costs and 
low fuel consumption are a few of the key targets within the VDL 
Bus & Coach organization.

Sales of VDL Bus & Coach products takes place through a 
worldwide network consisting of corporate-owned sales offices, 
importers and agents in more than 30 countries. This makes it 
possible to offer custom-made transport solutions.

For after-sales service and maintenance, the users of the VDL Bus 
& Coach products can count on rapid, hassle-free assistance from 
VDL Bus & Coach employees in any of the many service locations.

An expansive distribution network ensures that spare parts and 
accessories are delivered to the requested destination as quickly as 
possible.

As actividades centrais da VDL Bus & Coach consistem no 
desenvolvimento, fabrico, venda e serviço pós-venda de uma 
ampla gama de autocarros, camionetas de passageiros e módulos 
de chassis.

A VDL Bus & Coach é composta por sete fabricantes que operam 
cooperativamente sob a designação comum de VDL Bus & Coach 
no mercado global. 

Qualidade, segurança, durabilidade, conforto, custos reduzidos 
de manutenção e baixo consumo de combustíveis são alguns dos 
objectivos essenciais da VDL Bus & Coach.

A venda dos produtos da VDL Bus & Coach é realizada através 
de uma rede mundial constituída por serviços de vendas 
corporativos, importadores e agentes em mais de 30 países. Isto 
permite oferecer soluções de transporte personalizadas. 

Para o serviço pós-venda e manutenção, os utilizadores dos 
produtos da VDL Bus & Coach podem contar com a assistência 
rápida e descomplicada dos colaboradores da VDL Bus & Coach em 
qualquer um dos muitos locais de assistência. 

Uma alargada rede de distribuição garante a entrega célere dos 
acessórios e peças sobresselentes no destino.

VDL Bus & Coach South 
Africa (Pty) Ltd
65 Philip Engelbrecht Street
Building 3, Meyersdal Office 
Park
Meyersdal, 1448
South Africa
PO Box 922
Bedfordview, Johannesburg, 
2008
South Africa
P +27 (0)11 867 4421/4773
F +27 (0)11 867 4528
E info@vdlbuscoach.co.za
www.vdlbuscoach.com

Jan-Cees Santema
Managing Director VDL Bus Chassis

John Weeda
Sales Manager

Pierre Claes
Sales Manager
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Vitens-Evides International BV is a joint company of the two largest 
water utilities in The Netherlands, Vitens and Evides. Both water 
utilities have decided to join forces regarding their international 
activities and want to actively contribute to the MDG targets 
and have a genuine interest to actively contribute towards the 
Millennium Development Goals in the field of water and sanitation. 
Vitens-Evides International BV works on a not-for-profit basis 
through partnerships and technical assistance contracts with water 
utilities in countries like Ghana, Mozambique, Mongolia and Yemen.

Products and services offered
•	 Management	support	(institutional	and	organisational)
•	 Support	in	operational	performance	of	assets
•	 	Support	in	financial	operations	(accounting,	billing	and	

administration)
•	 Capacity	building	of	utility	staff
•	 Assistance	in	investment	programs

Unique Selling Points
•	 Strong	record	in	management	and	operations	of	water	utilities
•	 	We	build	on	experience	in	supplying	water	to	over	more	than	7	

million customers in The Netherlands and involvement with water 
supply to 20 million in other countries

•	 	As	public	water	providers	Vitens	and	Evides	are	working	on	a	not-
for-profit basis

Profile of commercial contacts wanted
•	 	Looking	for	matchmaking	with	water	utility	organisations	in	

South Africa and other relevant partners

A Vitens-Evides International BV resulta da união dos dois maiores 
serviços de águas da Holanda, a Vitens e a Evides. Ambos decidiram unir 
forças relativamente às suas actividades internacionais e pretendem 
contribuir activamente para os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (MDGs) no sector da água e saneamento. A Vitens-Evides 
International BV desenvolve trabalho sem fins lucrativos através de 
parcerias e contratos de assistência técnica com serviços de águas em 
países como o Gana, Moçambique, Mongólia e Iémen.

Produtos e serviços disponibilizados
•	 Apoio	à	gestão	(institucional	e	organizacional);
•	 Apoio	no	desempenho	operacional	dos	activos;
•	 	Apoio	em	operações	financeiras	(contabilidade,	facturação	e	

administração);
•	 Reforço	de	capacidades	do	pessoal	dos	serviços;
•	 Assistência	em	programas	de	investimento.

Factores de diferenciação
•	 Sólido	histórico	na	gestão	e	operação	de	serviços	de	águas;
•	 	Temos	por	base	a	nossa	experiência	no	fornecimento	de	água	a	mais	

de 7 milhões de clientes na Holanda e o nosso envolvimento no 
fornecimento de água a 20 milhões de clientes noutros países;

•	 	Enquanto	serviços	públicos	de	água,	a	Vitens	e	a	Evides	trabalham	
sem fins lucrativos.

Perfil dos contactos comerciais pretendidos
•	 	Procuramos	criar	parcerias	com	serviços	de	águas	na	África	do	Sul	e	

com outros parceiros relevantes.

Vitens-Evides 
International BV 
van Deventerlaan 10
NL-3528 AE Utrecht
PO Box 1092
NL-8200 BB Lelystad
P +31 (0)6 2256 3024
F +31 (0)30 248 7995
E hielke.wolters@vitens.nl
www.vitens.nl

Ir. Hielke Wolters
Project Director 
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Wateropleidingen, for and by professionals

Wateropleidingen (SWO) is the Dutch training institute for water 
management. SWO promotes and organises training programmes 
for the water field. The programmes and courses are well known 
for its quality, technical knowledge and actual water know how, 
combined with practical experiences. 

The SWO concept:
•	 Training	for	professionals	by	professionals;
•	 Inspiring	and	practical	courses,	dedicated	and	tailor-made;
•	 Not-for-profit,	not-for-loss.

Products and services offered
•	 Practical	courses	on	all	topics	of	the	water	field;
•	 	Technical	training	courses,	tailor	made,	with	an	integrated	

train-the-trainer programme; 
•	 Business	development	to	set	up	a	training	centre.

Sectors/ customers
•	 DWAF
•	 Catchment	Management	Agencies,	Water	Users	Associations
•	 Water	Services	(water	supply	companies)
•	 Municipalities	(sanitation:	sewerage	and	water	treatment)
•	 	Private	companies	/	Service	providers	/Water	associations/	

Water research centre

Experience in South-Africa
•	 	Seminar	series	for	boards	of	Inkomati	and	Breede-Overberg	

CMA
•	 Course	governmental	sensitivity	for	staff	members	of	the	CMA’s

Wateropleidingen, para e por profissionais

O Wateropleidingen (SWO) é o instituto de formação holandês para 
a gestão hídrica. O SWO promove e organiza programas de formação 
para o sector da água. Os programas e cursos são conhecidos pela sua 
qualidade, conhecimentos técnicos e efectivo know-how do sector, 
combinados com experiências práticas. 

Conceito do SWO:
•	 	Formação	para	profissionais	ministrada	por	profissionais;
•	 	Cursos	práticos	e	atractivos,	específicos	e	feitos	à	medida;
•	 	Sem	fins	lucrativos,	sem	prejuízos.

Produtos e serviços disponibilizados
•	 	Cursos	práticos	sobre	todos	os	tópicos	do	sector	da	água;
•	 	Cursos	de	formação	técnica,	feitos	à	medida,	com	um	programa	

integrado de formação de formadores; 
•	 	Desenvolvimento	do	negócio	para	criação	de	um	centro	de	

formação.

Sectores/clientes
•	 	DWAF
•	 	Agências	de	gestão	dos	recursos	hídricos	(CMA),	Associações	de	

consumidores de água;
•	 	Serviços	de	água	(empresas	de	fornecimento	de	água);
•	 	Municípios	(saneamento:	tratamento	de	águas	e	esgotos);	
•	 	Empresas	privadas/fornecedores	de	serviços/associações	de	

água/centros de investigação da água

Experiência na África do Sul
•	 	Série	de	seminários	para	quadros	da	Agência	de	Gestão	da	Bacia	

do Inkomati e do Breede-Overberg.
•	 	Curso	de	sensibilização	governamental	para	funcionários	da	CMA.

Wateropleidingen/ SWO 
PO Box 1410
NL-3430 BK Nieuwegein
P +31 (0)30 606 9400
M +31 (0)6 53 94 0795
E agnes.maenhout@ 
 wateropleidingen.nl
www.wateropleidingen.nl

ir. Agnes Maenhout
Managing Director
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Official
Delegation

André Haspels
Deputy Director General International Cooperation

Ministry of Foreign Affairs 
PO Box 20061 
NL-2500 EB The Hague
P +31 (0)70 348 6603  
E andre.haspels@minbuza.nl 
www.minbuza.nl

Kees-Jaap Ouwerkerk
Spokesman to the Minister

Jacqueline Steenbergen
Policy Advisor Mozambique

Ministry of Foreign Affairs 
PO Box 20061 
NL-2500 EB The Hague
P +31 (0)70 348 4356  
E cj.ouwerkerk@minbuza.nl 
www.minbuza.nl

Ministry of Foreign Affairs  
PO Box 20061 
NL-2500 EB The Hague
P +31 (0)70 348 5917 
E jacqueline.steenbergen@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Marijn Noordam
Private Secretary to the Minister for Development Cooperation 

Ministry of Foreign Affairs  
PO Box 20061 
NL-2500 EB The Hague
P +31 (0)70 348 5633  
E marijn.noordam@minbuza.nl 
www.minbuza.nl

Maarten Froger
Policy Advisor South Africa

Ministry of Foreign Affairs 
PO Box 20061 
NL-2500 EB The Hague
P +31 (0)70 348 5324 
E Maarten.Froger@minbuza.nl
www.minbuza.nl
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Official
Delegation

Zita Schellekens
Political Advisor

Ministry of Economic Affairs
PO Box 20101
NL-2500 EC The Hague 
P +31 (0)70 379 6448
E z.schellekens@minez.nl
www.minez.nl

Thera van Summeren
Policy Advisor Sub-Sahara Africa

Ministry of Economic Affairs
PO Box 20101
NL-2500 EC The Hague 
P +31 (0)70 379 6511 
E T.vanSummeren@minez.nl
www.minez.nl

Marten van den Berg
Deputy Director General for Economic Relations

Ministry of Economic Affairs
PO Box 20101
NL-2500 EC The Hague 
P +31 (0)70 379 6461
E m.c.vandenberg@minez.nl
www.minez.nl

Ruud Stevens
Spokesman

Ministry of Economic Affairs
PO Box 20101
NL-2500 EC The Hague 
P +31 (0)70 379 7256 
E R.P.Stevens@minez.nl 
www.minez.nl

Jos Hermsen 
Project Manager

Ministry of Economic Affairs /EVD
PO Box 20101
NL-2500 EC The Hague 
P +31 (0)70 778 8361
E hermsen@evd.nl
www.hollandtrade.com
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Official
Delegation

Niels Vlaanderen
Policy Advisor International Water Affairs

Ministry of Transport, Public Works and 
Water Management
PO Box 20904
NL-2500 EX The Hague
P +31 (0)70 351 8076
E niels.vlaanderen@minvenw.nl
www.minvenw.nl
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Embassy of the 
Kingdom of the 
Netherlands 
Pretoria

Rob de Vos 
Ambassador

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
210 Queen Wilhelmina Ave
New Muckleneuk, Pretoria 
P +27 (0)12 425 4510
F +27 (0)12 425 4511
E rob-de.vos@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Peter Mollema
Deputy Head of Mission

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
210 Queen Wilhelmina Ave
New Muckleneuk, Pretoria
P +27 (0)12 425 4520
F 27 (0)12 425 4511
E peter.mollema@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Baukje Dijkstra
Head: Economic Co-operation

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
210 Queen Wilhelmina Ave
New Muckleneuk, Pretoria
P +27 (0)12 425 4530
F +27 (0)12 425 4511
E baukje.dijkstra@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Maarit Ivalo
Deputy Head: Economic Co-operation

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
210 Queen Wilhelmina Ave
New Muckleneuk, Pretoria
P +27 (0)12 425 4533
F +27 (0)12 425 4511
E maarit.ivalo@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Deidré Batchelor
Economic Advisor

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
210 Queen Wilhelmina Ave
New Muckleneuk, Pretoria
P +27 (0)12 425 4534
F +27 (0)12 425 4511
E deidre.batchelor@minbuza.nl
www.minbuza.nl
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Embassy of the 
Kingdom of the 
Netherlands 
Pretoria

Liesbeth Sulsters
Project Manager

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
210 Queen Wilhelmina Ave
New Muckleneuk, Pretoria
P +27 (0)72 321 6275
F +27 (0)12 425 4511
E liesbeth.sulsters@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Monique Loest
Secretary to the Ambassador

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
210 Queen Wilhelmina Ave
New Muckleneuk, Pretoria
P +27 (0)12 425 4510
F +27 (0)12 425 4511
E monique.loest@minbuza.nl
www.minbuza.nl
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Thessa Bos
Officer Commercial and Cultural Affairs 

Consulate General
100 Strand Street, Cape Town
P +27 (0)21 421 5660 ext. 206
F +27 (0)21 421 418 2690
E thessa.bos@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Diana Parks-Bouwer
Logistics 

Consulate General
100 Strand Street, Cape Town
P +27 (0)21 421 5660 ext. 208
F +27 (0)21 421 418 2690
E diana.parks-bouwer@minbuza.nl
www.minbuza.nl 

David de Waal
Consul General

Consulate General
100 Strand Street, Cape Town
P +27 (0)21 421 5660 ext. 208
F +27 (0)21 421 418 2690
E david-de.waal@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Consulate
General of the 
Kingdom of the 
Netherlands
Cape Town

Catharina Verkerk
Consul

Consulate General
100 Strand Street, Cape Town
P +27 (0)21 421 5660 ext. 203
F +27 (0)21 421 418 2690
E catharina.verkerk@minbuza.nl  
www.minbuza.nl
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Marjon Durang
Private Sector Officer

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Av. Kwame Nkrumah, 324
Maputo - Moçambique
P +258 21 484 214
F +258 21 484 248
E marjon.durang@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Sónia Mendes 
Secretary to Trade and Economics Section

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Av. Kwame Nkrumah, 324
Maputo - Moçambique
P +258 21 484 216
F +258 21 484 248
E sonia.mendes@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Embassy of the 
Kingdom of the 
Netherlands 
Maputo

Frans Bijvoet 
Ambassador

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Av. Kwame Nkrumah, 324
Maputo - Moçambique
P +258 21 484 203
F +258 21 484 248
E map-cdp@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Paul Litjens 
Head of Development Cooperation

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Av. Kwame Nkrumah, 324
Maputo - Moçambique
P +258 21 484 204
F +258 21 484 248
E pjm.litjens@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Christine Pirenne 
First Secretary for Trade and Economics

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Av. Kwame Nkrumah, 324
Maputo - Moçambique
P +258 21 484 217
F +258 21 484 248
E christine.pirenne@minbuza.nl
www.minbuza.nl
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Embassy of the 
Kingdom of the 
Netherlands 
Maputo

Jan Jelle van Herksen
Attaché Administrative and Consular Affairs

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Av. Kwame Nkrumah, 324
Maputo - Moçambique
P +258 21 484 238
F +258 21 484 248
E jj-van.herksen@minbuza.nl
www.minbuza.nl

Kees Konstapel 
First Secretary for Water and Sanitation

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Av. Kwame Nkrumah, 324
Maputo - Moçambique
P +258 21 484 226
F +258 21 484 248
E kees.konstapel@minbuza.nl
www.minbuza.nl
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Publication
Agency for International Business and Cooperation - EVD
The Hague, the Netherlands
www.evd.nl

Production
DLMA (BNO)

Rotterdam, the Netherlands
www.dlma.nl

Print
Opmeer Drukkerij, the Netherlands
www.opmeerbv.nl


