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Industrieel Marshall  

Plan ‘met’ Afrika 

Debatavond  RIS, Aalst, 12/6/2018 

Uit welbegrepen eigenbelang investeren soliede 
Westerse ondernemingen in moderne 

grootschalige industrieën, creëren massa’s 
kwaliteitsbanen, laten Afrika niet aan China over 

http://www.migrationcirculaire.be/


De trek – De drenkeling (22:25 – 25:02) 

Canvas 

VPRO 

 6/9/2017 

Democratie, geen jihad, geen sociale onrust, geen natuurrampen,  
toch verdronken 13 jongelingen in de Middellandse Zee 

SENEGAL 

“… beginnen aan zo’n Marshall Plan. Zolang een Afrikaan zijn inkomen kan 
vertienvoudigen door de Middellandse Zee over te steken, zal de 

vluchtelingenstroom niet ophouden”                    Ruud Goossens, DS 8/6/2018 
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“There is not a single country in the world that has 
reached a high stage of economic and social 
development without having developed an 

advanced industrial sector” 
(Kofi ANNAN) 

Afrika 2040 
Eén vierde ‘actieve’ wereldbevolking 

 Tikkende tijdbom? 

Afrika, redder in nood wereldproblemen? 



Dé troefkaart van Afrika!  

‘Afrika 2035’  
Evenveel hoger opgeleiden ‘in de fleur van hun leven’ als China 



Afrikaanse troefkaart II 

Zonne-elektriciteit goedkoper dan steenkoolelektriciteit 



Afrikaanse troefkaart III 

Wereldprobleem: klimaat vs. energie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrika  
 

The Economist May 28th 2012 

To feed itself for the next half century, the 
world needs an agricultural revolution in Africa 



KMO’s. Etappes industrialisering over slaan:  
integratie in internationale industriële partnerschappen 

Afrikaanse troefkaart IV 
85% bevolking GSM-antennebereik 



Negatief rendement belastingsparadijzen 
Afr. financiële elite  ‘industrie’ ipv ‘handel & vastgoed’ 

Afrika  
responsabiliseren ! 

Afrikaanse troefkaart V 
De financiële elite: ‘Dubai commercanten’ 



Troef VI: lage lonen 

Troef VII: ontluikende democratieën  
Ghana, Benin, Senegal, Ethiopië, Ivoorkust,  

Namibië, Gambia, Somalië, Tanzania, Kenia, ..Liberia  



Dé 
HANDICAP 
van Afrika 



An Initiative of German Industry  for Future Leaders from Subsaharan Africa  

Duitse 

Bondspresident 
Joachim Gauck 

 

Reynaers Aluminium, Willemen-Franki,  

Siemens,  DENYS, BESIX, TVH, … 

AFRIKA KOMMT! ist ein faszinierendes Projekt 

Meer Duitsers en Europeanen bewust maken 
van de sterkten van onze buur 

http://www.migrationcirculaire.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis0bPXhf3VAhWBalAKHduXBhoQjRwIBw&url=http://www.opportunitiesforafricans.com/20152017-german-industry-initiative-afrika-kommt-fellowship-program-for-future-leaders-from-sub-saharan-africa-germany-fully-funded/&psig=AFQjCNGW04hH6PIfx13pjtRiuJ9hS3-MEQ&ust=1504116751924431
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Bilder/DE/Termine/Joachim-Gauck/2016/02/160218-Empfang-Stipendiaten-Afrika-kommt-1-Rede.jpg?__blob=poster&v=4


Zelf industrieel Marshall Plan ‘met’ Afrika lanceren 

Voordeel private ondernemingen EU & Afrika? 

 RIS Aalst 12/6/2018          karel.uyttendaele@pandora.be - www.migrationcirculaire.be 

Kans op slagen?  

Brede welvaart creëren in Afrika? 



• Kiné Peeters-Gningue (Senegal-Aalst). 

‘Gendergelijkheid in Senegal’ 
 

• Hans Cami, Jan De Nul nv. ‘Infrastructuren 
voor de economische ontwikkeling van Afrika’ 
 

• Jan Schockaert, Colruyt nv. ‘De rol van 
ondernemingen in de ontwikkeling van 
achtergebleven gebieden’ 
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