
 
Afrika 2030, zelfde koopkracht als China? 
Het Afrikaans hoger opgeleid demografisch dividend 

  

‘Voorbij MVO’: samenwerkingsverbanden Afrika-Europa uit welbegrepen wederzijds belang 
 

Nù uw intrede op de Afrikaanse markt voorbereiden door tewerkstelling van een Afrikaanse hoger 
opgeleide tijdelijke medewerker 

  
Het project « Circulaire Migratie ‘Afrika-Europa’ voor Afrikaanse hoger opgeleiden » is een project 
gefaciliteerd door het directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking van de federale overheid, met 
morele steun van de Koning Boudewijnstichting. ‘Circulaire migratie’ zoekt ondernemingen die gedurende 
12 maand een Afrikaanse hoger opgeleide willen tewerk stellen. 
 

In 2015 richtten de diverse regionale Investment & Export agentschappen van ons land seminaries in rond 
het thema ‘hoopgevend Afrika’. Eén gegeven viel echt op: de jonge en snel groeiende hoger opgeleide 
Afrikaanse middenklasse (het demografisch dividend). 
  
Ook eigen ervaringen van de coördinator van het project ‘Circulaire Migratie’, tijdens 100+ 
discussiesessies aan universiteiten en ondernemingsfederaties in Mali, Burundi, Kameroen en Senegal, 
confronteerden hem met een onverwacht hoog aantal jonge mensen die jaarlijks afstuderen aan 
Afrikaanse universiteiten en hogescholen (BAC+3; BAC+5): 

- Burundi                10.000 

- Kameroen            20.000  

- Mali                       15.000  

- Senegal                20.000  
  
Afrika 2030: evenveel hoger opgeleiden als in China? 
Wanneer men deze cijfers extrapoleert naar gans Afrika en situeert in de demografische verwachtingen 
over Afrika zoals onlangs gepubliceerd door het UN Department of Economic and Affairs (zie hieronder) 
dan komt men tot de conclusie dat de kans reëel is dat in 2030 Azië nog slechts tweemaal meer goed 
opgeleide mensen ‘in de fleur van hun leven’ zal tellen dan Afrika. 
  

 
2030 

1,5 miljard Afrikanen (gemiddelde leeftijd 20j); 5 miljard Aziaten (gemiddelde leeftijd 45j) 
In Azië nog slechts dubbel zoveel goed opgeleide mensen, ‘in de fleur van hun leven’, als in Afrika? 

http://www.migrationcirculaire.be/


  
Enorme eigen Afrikaanse financiële middelen… op zoek naar duurzame investeringen 
Ook zijn observatoren er over eens dat de Afrikaanse private fondsen geparkeerd in belastingsparadijzen 
het totaal van alle buitenlandse schulden van alle Afrikaanse overheden overschrijdt. Nieuw is dat sinds 
de financiële crisis en het negatief rendement op kapitalen deze diepe vijvers van Afrikaanse financiële 
middelen op zoek zijn naar duurzame investeringen. 
  
Nù uw intrede op de Afrikaanse markt voorbereiden door de tijdelijke tewerkstelling van een Afrikaanse 
hoger opgeleidde: uw toekomstige ambassadeur in een nieuwe groei-economie. 

Hier een kans om zonder noemenswaardig risico deze nieuwe groeimarkt te verkennen. Met een 
pilootproject ‘Circulaire Migratie Senegal-België’ faciliteert de Belgische overheid (DG Development) de 
mogelijkheid dat hoger opgeleide Senegalese jongeren - uw potentieel toekomstige ambassadeurs voor 
Afrika - om bij u één jaar te komen ‘werken’ (niet ‘studeren’). De overheid neemt de vliegtuigtickets voor 
haar rekening evenals het salaris en logement tijdens de eerste maand en biedt hulp bij de 
administratieve afwikkeling van deze ‘circulaire migratie’. U staat in voor het legale minimumloon 
gedurende elf maand.  

  
Geïnteresseerd om de groeimarkt Afrika te verkennen en om als gastonderneming deel te nemen aan het 
project ‘Circulaire Migratie’?  
  
Welke competenties zoekt u? Neem contact met karel.uyttendaele@pandora.be.  
Klik hier voor een overzicht van enkele CV’s. Meer informatie: www.migrationcirculaire.be 
  
PS: koopkracht voor brede lagen van de bevolking, gecreëerd door de industrialisering van Afrika, 
voorkomt automatisch ongewenste emigratie. 
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