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Er nu naar toe gaan, voor iedereen het begrepen heeft 

Industrialisering van Senegal in twee decennia 
Alle stappen van twee eeuwen Westerse industriële 

ontwikkeling over slaan 

Afrika 2030 
Evenveel hoger opgeleiden in de fleur van hun leven als in China? 
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Avg growth 2014: 3.9% (ABD). FDI 2015: 20% > 2010, increasingly focused on less 

resource-rich countries. Investors target the booming middle classes 

30/5/2015 



Dé troef van Afrika!  
De nieuwe jonge ‘opgeleide’ middenklassse   

de vooruit wil: 30.000 bach/jr  

Afrika 2030 
Evenveel hoger opgeleiden in de fleur van hun leven als in China? 

Het demographische dividend 



De wederopstanding van Afrika 



De wederopstanding van Afrika 
 

Het ‘rijke’ Afrika 

Bodemrijkdommen!..? 

1. Het opgeleid demographische dividend: 30.000 

bachelors/j (Senegal) 

2. ‘Eeuwigdurende’ hernieuwbare energie 

3. Landbouwgronden 

4. De Afrikaanse kapitalistische elite 

5. … Senegal 



Rijkdom ‘2’: eeuwig hernieuwbare energie 
De zon! 

Gedecentraliseerde hydro-solaire energie 
& drinkwater 



Rijkdom ‘3’: landbouwgronden  
Voorbij ‘voedselautonomie Afrika’ 

9 miljard mensen voeden 

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



 het totaal bedrag van Afrikaanse privé fondsen, 
geparkeerd in fiscale paradijzen: veel hoger dan de totale 
Afrikaanse buitenlandse schuld;  

Rijkdom ‘4’  
de Afrikaanse kapitalistische elite 

 Nieuw gegeven ‘2008’: negatieve rendementen nog 

voor een langere periode. 

 les commerçants ‘Dubai’ (baol-baols):  op zoek naar 

‘productieve’ investeringen op de langere termijn 



Apr 8th 2012 

‘Senegal’  
 

Kroonjuweel 
Afrikaanse 
democratie 

Perceptie  
‘miserabele’ Afrika 

transformeren in bron 
welbegrepen 

wederzijds eigenbelang 

Rijkdom ‘5’ 



Interculturele-intercontinentale partnerschappen 
uit welbegrepen wederzijds belang 

‘Circulaire migratie’  
hoger opgeleiden … massaal 



Willemen Onderneming van het Jaar 2013 

‘Als je pas naar daar gaat als iedereen dat begrepen heeft, 
ben je te laat.' 

Johan Willemen, De Tijd, 9/10/2013 



karel.uyttendaele@pandora.be - www.migrationcirculaire.be  

Industrialisering van Senegal in twee decennia  
Alle stappen van twee eeuwen Westerse 

industriële ontwikkeling over slaan 

Er nu naar toe gaan,  
voor iedereen het begrepen heeft 

mailto:karel.uyttendaele@pandora.be
http://www.migrationcirculaire.be/

