
Afrika: heel wat redenen om er nù investeringen voor te bereiden 
 

“Niet in Azië maar in Afrika fabrieken bouwen waar onze jongeren kunnen werken, dan hoeven die niet te migreren.” Dit was 
op 4 januari op VRT-Canvas het indringende pleidooi van een Senegalese burgemeester. Dertien jonge mannen uit zijn dorpje 
waren enkele maanden voordien in de Middellandse Zee verdronken. Er is sociale vrede in Senegal, geen oorlog, geen dictatuur, 
geen jihad of verwoestende natuurrampen, en toch riskeren de jongeren hun leven op zee. Er is geen werk en zij willen wat geld 
verdienen. Hij riep Europese ondernemingen op om in Afrika te investeren. 
 

 
http://content.omroep.nl/vpro/poms/world/84/02/91/64/NPO_bb.m4v  

http://www.vpro.nl/programmas/de-trek/kijk/afleveringen/drenkeling.html 
(snel doorspoelen naar min 22:20 van het programma) 

 

EU ondernemers hebben echter meer redenen om in Afrika moderne ateliers en fabrieken te bouwen. Afrika heeft de 
potentie om over 15-20 jaar over een even belangrijke koopkracht te beschikken als China: 

 evenveel hoger opgeleiden in de fleur van hun leven als China; (haar opgeleid demografisch dividend);  

 import van innoverende ideeën… uit een totaal andere cultuur; 

 onze achtertuin: korte routes voor bevoorrading en distributie, zelfde tijdsgordel;  

 haar onuitputbaar hernieuwbare energie (de zon): de Afrikaanse fotovoltaïsche elektriciteit is weldra even goedkoop als 
elektriciteit geproduceerd door steenkoolcentrales; 

 haar akkergronden van de wereld: nodig om een wereldbevolking van negen miljard mensen te voeden; 

 haar minerale bodemrijkdommen; 

 haar KMO’s die, dankzij goedkope moderne technologieën, zich integreren in mondiale netwerken van de maakindustrie; 

 haar lagere loonkost dan China; (voor de volgende 20 jaar?) 

 haar financiële elite: Afrikaanse privé kapitalen geparkeerd ‘onder de matras’(belastingsparadijzen?) overschrijden de totale 
buitenlandse schuld van alle Afrikaanse landen en zijn op zoek naar ‘productieve’ investeringen;  

 haar bi-culturele diaspora: de go-betweens tussen de twee culturen;  

 haar ontluikende democratieën (o.a. Senegal, Ghana, Benin, …).  
  

Europa heeft er alle voordeel bij dat Afrika zich versneld industrialiseert. Een inclusieve en duurzame industrialisering van 
Afrika creëert er een belangrijke mondige middenklasse: 

 met koopkracht voor Westerse producten; 

 die zelf haar interne problemen oplost van armoede, mensenrechten, conflicten en een deficitaire rechtsstaat; 

 met culturele affiniteit met het Westen die voorkomt dat China Afrika volledig domineert; dé droom van iedereen in Afrika: 
‘onze’ levensstandaard (terecht of ten onrechte); 

 een welkom partnerschap met Europa ten tijde van een Trump-isolationisme. 
 

 
Circulaire migratie voor Afrikaanse hoger opgeleiden 

 

Als Belgische ondernemer je intrede op de Afrikaanse groeimarkt voorbereiden zonder noemenswaardig risico  (MVO 3.0). 
Dit kan door deelname aan het programma ‘Circulaire migratie voor Afrikaanse hoger opgeleiden’, de tijdelijke aanwerving van 
een jonge Afrikaanse ingenieur, economist, jurist, informaticus of andere hoger gediplomeerde. Een programma gefaciliteerd 
door de Belgische federale overheid. 
 

Meer informatie: karel.uyttendaele@pandora.be - www.MigrationCirculaire.be 

 De inclusieve en duurzame industrialisering van Afrika, een antwoord aan het Trump-isolationisme 

 'Circulaire Migratie Afrikaanse hoger opgeleiden' (België) identiek aan 'AFRIKA KOMMT!' (Duitsland) 

 De allesoverheersende prioriteit van Afrika: haar industrialisering (de visie van Afrikaanse denktanken) – (in het Frans)  

 De creatie van gedeelde waarde – De industrialisering van Afrika in twee decennia (in het Frans) 
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