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Vetonagroup Enterprises

Wie is Vetonagroup Enterprises
Vetonagroup Enterprises is het moederbedrijf van PV-Finance bv. en Vetonagroup Belgium.
Vetonagroup Enterprises is ontstaan middels het huwelijk van Peter Verdonck en Linah Saika
en het idee om voor de bevolking in Madagaskar een beter bestaan op te bouwen.
Vetonagroup Enterprises ontvangt 5% van de winsten van de dochtermaatschappijen.

In welke projecten investeert Vetonagroup Enterprises
Er wordt in diverse projecten geïnvesteerd om leer-werk trajecten uit te kunnen zetten voor
de plaatselijke bevolking met onder andere de volgende projecten:






Land en tuinbouw
Mijnbouw
Vastgoed
Waterzuivering en elektriciteit
Micro-finance voor ondernemers
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Oprichting
Op 1 juli 2017 is VetonaGroup Enterprises opgericht door Peter Verdonck en Linah Saika te
Tamatave (Madagaskar). VetonaGroup Enterprises is ontstaan door het samenbrengen van
de bedrijven VetonaGroup en PV-Finance bv.

De voorgeschiedenis:
Peter Verdonck is 47 jaar en is geboren op 16 september 1971 te Sint-Niklaas. Na de lagere
school is hij de opleiding land- en tuinbouw gaan volgen en heeft hij veel ervaring opgedaan
in de land- en tuinbouw en in de bouw sector.
In oktober 2016 is hij door een online contact voor het eerst
in aanraking gekomen met zijn huidige partner Linah Saika
uit Madagaskar. Op 19 januari 2017 is Peter afgereisd naar
Madagaskar om Linah te ontmoeten. Zij zijn op 27 mei 2017
in het huwelijk getreden. In de dagen na het huwelijk zijn ze
het land gaan verkennen. Zo kreeg hij diverse contacten met
mensen die grote terreinen bezitten waar edelmetalen zoals
goud, ijzer, nikkel, kristal en dergelijke in de grond zitten. Op
de huwelijksreis hebben zij twee locaties gevonden waar
goud gedolven kon worden. Direct daarna heeft hij een
pacht genomen op deze locaties zodat het bedrijf hier de
edelmetalen mag ontginnen.
Het leven in Madagaskar is armoedig waardoor er veel nood is aan primaire
levensbehoeften. Door Peter zijn ervaringen in de bouwsector en de land- en tuinbouw
besefte hij al snel dat er veel te doen valt in Madagaskar. Hij wilt dit aanpakken zodat hij
mensen een betere levensstandaard aan kan bieden.
Hygiëne staat hoog aan de prioriteitenlijst, mede omdat in de tijd dat hij in Madagaskar was
de pest is uitgebroken. Hieraan zijn hele veestapels en honderd mensen overleden. Scholen
gingen dicht en alles moest aan banden gelegd worden om verdere verspreiding van de pest
te voorkomen. Hij vond dit ondenkbaar en zo ontstond het idee voor algemene
ontwikkelingshulp.
Door land- en tuinbouwprojecten te starten en huizenbouw kunnen mensen in loondienst
komen van Vetonagroup Enterprises, zij krijgen dan een salaris en krijgen de mogelijkheid
om de huizen te huren die gebouwd gaan worden door Vetonagroup Enterprises. Hierdoor
wonen zij een stuk aangenamer met meer hygiëne en verdient men een beter salaris dan
men nu verdiend. Op dit moment is er een team van 10 personen aan het werk in
Madagaskar en het team zal uitbreiden naarmate de werkzaamheden stijgen.
Al deze ideeën bij elkaar hebben Peter en Linah doen besluiten om VetonaGroup Enterprises
in het leven te roepen. Onder deze noemer kunnen alle VetonaGroup bedrijven actief
werken en wordt VetonaGroup Enterprises de grootste bron van inkomsten.

3

Aandelen / Partnerprogramma
Door oprichting, materialen, gemaakte kosten en liquide middelen van Vetonagroup
Enterprises is er een nominale waarde van de vennootschap. Deze nominale waarde is uit te
drukken in aandelen van 120.000 aandelen ter waarde van 10 euro per stuk. 49% van deze
aandelen worden verkocht voor 10 euro per stuk om het materiaal en de grond te kunnen
aankopen en onze projecten tot uitvoering te brengen. Hierdoor verkrijgt Vetonagroup
Enterprises een kapitaal meerwaarde.
De aandelen worden verkocht in ons partnerprogramma welke Vetona Shares heet, deze is
gekoppeld aan de website Vetonagroup Enterprises. De regel en wetgeving behorende bij
deze verkoop is de regel en wetgeving welke in Madagaskar wordt gehandhaafd. Hierdoor is
het mogelijk te starten zonder AFM vergunningen. In een later stadia worden alle
vergunningen die benodigd zijn volgens de Europese regel en wetgevingen aangevraagd.
In ons partnerprogramma bieden wij 3 soorten pakketten aan met een minimale waarde van
€ 10,00 zegge 1 aandeel.
1. 3 maanden vast met een wekelijkse winst van 2,5% van uw ter beschikking gesteld
bedrag in uw account.
2. 6 maanden vast met een wekelijkse winst van 4% van uw ter beschikking gesteld
bedrag in uw account.
3. 12 maanden vast met een wekelijkse winst van 6% van uw ter beschikking gesteld
bedrag in uw account.
Aan het einde van de looptijd krijgt u uw aankoopbedrag terug in uw account.
Commissie bestaat alleen op de 1e directe lijn en dit bedraagt 5% van het ingelegd kapitaal
van uw refferal, tevens wanneer de refferal nieuwe aandelen aankoopt krijgt de sponsor
daar 5% commissie op.
Uitbetalingen van het account vinden plaats vanaf een bedrag vanaf minimaal € 15,00. De
kosten die dit met zich mee brengt bedragen (tot op heden)3% van het uit te laten betalen
bedrag. Hierin kan nog een wijziging in worden aangebracht.
Refferal geld ontvangt men vanaf het moment dat er 10 aandelen aangekocht zijn.
Indien men aandelen wilt bijkopen kan dat tegen de nominale waarde van het aandeel op
dat moment. Het aandeel kan gestegen zijn ten opzichte van de eerder aangekochte
aandelen. Er zijn 58.800 aandelen beschikbaar, indien de aandelen op zijn dan gaat
Vetonagroup Enterprises bekijken of ze nog meer aandelen gaat genereren of er komen
aandelen vrij van iemand die ze wilt verkopen.
Verdere uitleg zal worden verzorgd op onze website Vetonagroup Enterprises.
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Agrarische sector
Het terrein van 57 Ha zal de basis worden voor educatieve opleiding hoe men groenten en
fruit kan kweken en telen en hoe men vee verzorgd voor productie. Het doel is betere
voedselvoorziening en economische vooruitgang.
De groenten gaan de basis worden voor de eerste verdiensten. 12 Ha gaan gebruikt worden
voor:




4 Ha aardappelen
4 Ha wortelen
4 Ha uien

Na 2,5 tot 3 maanden kan er per dag een ton per item verkocht worden welke goed zijn voor
3.000.000 Ariary oftewel 900 euro. Doordat het klimaat in Madagaskar altijd tussen de 25 en
35 graden is blijven de producten doorgroeien waardoor er meerdere malen per jaar
geoogst kan worden.
Verder kan er gedacht worden aan:











Druiven (2 Ha)
Kruidnagel (3000 struiken)
Lychee (250 bomen)
Mango (250 bomen)
Tomaten
Courgette
Aubergine
Witlof
Vanilleplanten
Saffraan

Voor de stallen gaan we uit van:






Een stal van 100 melkkoeien + kweekproject
Een stal van 200 vleeskoeien + kweekproject
Een stal van 200 varkens + kweekproject
Een stal van 50.000 kippen + kweekproject (eieren)
Een kwekerij voor honingbijen

De melk zal worden verwerkt tot boter, kaas en gepasteuriseerde melk.
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Mijnbouw
In afwachting van het akkoord met de eigenaar van de grond is er voor ons een terrein van
200 Ha voor ontginning van kristal en goud en eventuele andere edelmetalen.
De machines die we nodig hebben voor de mijnbouw zijn ondertussen reeds aangekocht echter
liggen deze stil tot we het akkoord hebben bereikt. De doelstelling is om 1 kilogram goud per maand
te verzamelen. Dit heeft een waarde van om en nabij € 34.000,00.

Op dit terrein zijn vijf locaties waar goud aanwezig is en één locatie waar kristal aanwezig is.

6

Vastgoed
De huisvesting in Madagaskar laat nogal te wensen over. De bedoeling is om woningen en
terrein aan te kopen, hier degelijke huizen op te bouwen en/of verbouw van bestaande
woningen met als doel verkoop en verhuur te realiseren voor meerwaarde en opwaardering
van de buurt.
De houten en bamboe woningen verbouwen naar stenen woningen.
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Waterzuivering en Elektriciteit
Op het terrein van 57 Ha voor de agrarische sector bevinden zich al reeds 10 woningen met
daarin families.
Deze woningen worden aangepast/ verbouwd tot leefbare en meer comfortabele woningen
voorzien van drinkwater en elektriciteit welke beiden gewonnen worden op eigen terrein.
Waterfilter op biologische wijze en een windmolen voor elektriciteit.
De huidige bewoners van deze woningen gaan tegen een normaal salaris op onze
landbouwgrond werken en het leertraject overbrengen aan derden.
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Microfinanciering
Microfinanciering is een goede kans voor ondernemers in ontwikkelingslanden. Indien men
een eigen bedrijf wil starten of wil uitbreiden heeft men kapitaal nodig. In veel
ontwikkelingslanden zijn banken geen betrouwbare of toegankelijke kredietverstrekkers. Wij
steunen beginnende ondernemers met microfinanciering en trainingen.
Met microfinanciering krijgen beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden zo de kans
om zonder grote risico’s een eigen bedrijf te starten of uit te breiden. Op deze manier
vermijden we hoge schulden bij een onbetrouwbare kredietverstrekker én een eerlijke kans
om hun bedrijf te ontwikkelen.
Op deze manier werken we samen aan een zelfstandig bestaan en duurzame toekomst voor
deze mensen.
In Madagaskar heeft slechts 4% van de mensen een bankrekening. Dit geldt vooral voor de
hogere klasse. Dit project richt zich op de onderkant van de piramide om vereenvoudigde
accounts te krijgen op basis van mobiele technologieën.
De microfinancieringssector in Madagaskar is niet goed uitgerust om financiële transacties
efficiënt af te handelen. Alle financiële transacties moeten handmatig worden verwerkt, met
behulp van veel verschillende formulieren
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Te verwachte kosten ten behoeve van onze projecten
De aankoop van de grond van 57 hectare
Aardappelen
Wortelen
Uien
Veeteelt van varkens, koeien en kippen

€ 35.000,00
€ 2.800,00
€ 3.680,00
€ 2.800,00
€ 16.080,00

Ter afbakening van het terrein:
Lychee bomen 250 x € 5,00
Mango bomen 250 x € 5,00
Kruidnagelstruiken 3000 x € 5,00
Salarissen 50 personen à € 70,00 per maand voor 3 maanden

€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 15.000.00
€ 10.500,00

In Madagaskar is een normaal maandsalaris € 35,00 per maand, wij vinden dit zeer onterecht
waardoor wij hoger gaan met het salaris wat daardoor ook meer mensen oplevert die willen
werken en leren.

Totaal te verwachten kosten

€ 88.360,00

Resultaten
Van de totale grond van 57 Ha wordt 12 Ha direct beplant waarna later de resterende grond
bewerkt gaat worden voor productie. Na de eerste oogst wordt met de bouw en het planten
van de bomen gestart. Na ongeveer 110 dagen, komt de eerste oogst binnen van de 12 ha
van de aardappelen, wortelen en uien.
Het te verwachten resultaat van deze oogst is:
Aardappelen
180 ton x €0,20 per kilo
Wortelen
160 ton x €0,20 per kilo
Uien
228 ton x € 0,20 per kilo
Totaal

= € 36.000,= € 32.000,= € 45.600,€ 113.600,-

De te verwachte reële verdiensten per oogst:
Agrarische activiteiten € 113.600,00
Goud 1 kg € 34.000,00 (zodra er een overeenstemming is met de eigenaren van de grond
waar het goud zit)
Omzet per oogst exclusief de gouddelving € 113.600,00
Jaarlijkse omzet wordt € 113.600,00 x 3 = € 340.800,00
De resultaten zijn louter gebaseerd op 12 Ha grond voor de aardappelen, wortelen en uien.
De overige Ha worden bewerkt voor andere landbouw doeleinden en veeteelt. Dit is al wel
deels meegenomen in de begroting van de kosten echter nog niet in de begroting van de
resultaten.
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Aandelen verdeling:
Vetona Shares 120.000 verdeling:
Peter Verdonck en Linah Saika: 61.200 / Te verhandelen: 58.800
58.800 aandelen à € 10,00 per aandeel = € 588.000,00
Het streven is om voor € 100.000,00 aan aandelen te verkopen.
Als 1000 mensen elk voor € 100,- aandelen kopen zijn we reeds van start.

Woord van dank
Als afsluiting wil ik u hartelijk danken voor het doorlezen van onze plannen. Wij hopen dat u
ons wilt helpen middels ons partnerprogramma om al deze plannen samen met ons waar te
maken. Zodat wij met uw steun voor de mensen in Madagaskar een beter bestaan op
kunnen bouwen.
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