
 

 

Geachte heer, mevrouw, 

For an English invitation, please contact Iddo van der Giessen (see contact details below). 
 
Graag brengen wij u op de hoogte van het volgende. Van dinsdag 6 t/m donderdag 8 juni (3 werkdagen), brengt een 
hoge delegatie uit India een bezoek aan Nederland. Het bezoek staat in het teken van: Agro Logistics & Food 
Processing (incl. Packaging).  

De delegatie bestaat uit in totaal 10 afgevaardigden van de overheid, private sector en kennisinstituten. De Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert dit programma uit voor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en de Nederlandse ambassade in New Delhi.  

Aanleiding & doel van het bezoek 
Het Indiase Ministerie van Food Processing heeft het opzetten van zogenoemde ‘Mega Food Parks’ met moderne 
infrastructuur voorzieningen tot prioriteit verheven en hiervoor ruim budget beschikbaar gesteld. Echter, niet alle 
benodigde kennis & knowhow voor het opzetten  hiervan is in India aanwezig. 
 
Het doel van dit bezoek is om Nederland op de kaart zetten als partner bij de ontwikkeling van de agrologistiek en food 
processing sector, d.m.v. het tonen van Nederlandse ervaring en expertise. Wij willen uitdragen dat NL zoekt naar lange 
termijn relaties en ketenoplossingen.  
 
Samenvattend, met dit bezoek wordt beoogd om de samenwerking tussen Nederlandse partijen en de vraag / 
behoefte vanuit India te stimuleren.  

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst  
De delegatie heeft aangegeven graag kennis te maken met vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven en 
instellingen en u bent door de Landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade in New Delhi voorgedragen. 
Daarom nodigen wij u graag uit voor een netwerkbijeenkomst die zal plaatsvinden op:  
 
Woensdag 7 juni, vanaf 17.30 – 19.30 
Locatie: Hotel Kerckebosch, Arnhemse Bovenweg 31, 3708 AA Zeist 
 
Tijdens het evenement zal de delegatieleider, Anuradha Prasad, Joint Secretary, Ministry of Food Processing (MOFPI) 
de Indiase ambities, uitdagingen en behoeften met betrekking tot het ‘Mega Food Parks Scheme’ nader uitleggen. 
Waarna u verder kan kennismaken  met de delegatieleden. Alle deelnemers aan de verschillende Partners for 
International Business (PIB) programma’s met focus op India zijn zeer welkom! 
 
Aanmelden  
U kunt zich tot dinsdag 6 juni aanmelden. 
Aanmeldingen en eventuele vragen s.v.p. via dhr. Iddo van der Giessen (Iddo.vanderGiessen@rvo.nl).  
De definitieve delegatielijst en een kopie van het totale programma, ontvangt u na aanmelding.  

 
Met vriendelijke groet, 

Iddo van der Giessen 
Projectmedewerker Inkomende Bezoekersprogramma's 
................................................................................................................................................................................ 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – namens Ministerie  van Buitenlandse Zaken 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag 
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag 
.................................................................................................................................................................................. 
T +31 88 60 21022  
M +31 6 1133 5749 
iddo.vandergiessen@rvo.nl 
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