
 

Een assertief Afrika laat van zich horen:  

“Investeerder repatrieer gerust uw winsten, maak gebruik van onze lage loonkost 

en van onze diepe vijvers van privé kapitalen!” 
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karel.uyttendaele@pandora.be 
 

Beste ondernemer, 
 

Visionaire Subsaharaanse bewindvoerders roepen Westerse ondernemers op om, dankzij een soort 

Marshall Plan, naast Chinezen, Indiërs, Turken en Marokkanen in Afrika op korte termijn aanzienlijke 

rendementen op investeringen te behalen. Ook in het federaal Parlement, op 21 juni tijdens het 

debat over de opvangkampen in Afrika, dook de term ‘Marshallplan voor Afrika’ op (1).  
 

“Kom bij ons onze bodemrijkdommen transformeren” zeggen Afrikaanse regeringsleiders. Zij voegen 

er zonder schroom aan toe “Uw winsten kunnen jullie zonder meer repatriëren, maak gebruik van 

onze goedkope werkkrachten, van onze diepe vijvers van beschikbare privé kapitalen, van onze 

akkergronden van de wereld, onze eeuwig hernieuwbare energiebronnen, en vooral van de brains 

van onze belangrijke hoger opgeleide middenklasse. Het enige wat wij missen is de permanente 

transfer van Westerse geavanceerde technologieën, bedrijfsprocessen en zakelijke contacten. (2) 
   

 
https://youtu.be/8YxxcZNjWI8 

HE Kaire Mbuende, Namibian ambassador 
 

Mondige Afrikaanse opiniemakers en een mondige middenklasse richten zich ook tot de Westerse 
overheden. 
De teneur van een mondige hoger opgeleide Afrikaanse middenklasse en van top-ambtenaren flirt 
met gangbare diplomatieke terminologie:  
 “Enkel moderne infrastructuren en grootschalige, vooruitstrevende agro-, voeding- en 

maakindustrieën en geassocieerde diensten zorgen voor voldoende decente banen om ons 
verschil in welvaart met het Westen te milderen en om onze drang naar migratie in te dijken”.  

 “Bespaar ons aub uw voorbijgestreefde paternalistische adviezen over en pleidooien voor uw 
modellen van democratie en gendergelijkheid. Bespaar ons uw tweedehandse PC’s, uw 
capaciteitsversterking en financiering van solo en ambachtelijke ondernemers”.  

 “Al deze goedbedoelde activiteiten helpen ons voor geen meter vooruit. Roep anderzijds uw 
ondernemers op om geavanceerde technologieën en beheersmodellen naar Sub-Sahara Afrika te 
transfereren, niet uit maatschappelijk verantwoord ondernemen maar uit welbegrepen 
financieel eigenbelang. Dat is wat wij nodig hebben. Een soort industrieel Marshall Plan van de 
private sector ‘met’ Afrika”(3). 
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Beste ondernemer, 

“Afrika 2035” 
 Evenveel hoger opgeleiden ‘in de fleur van het leven’ als in China 

 Afrika niet aan China over laten 
Zonder noemenswaardig risico een eerste stap zetten op deze nieuwe groeimarkt door de tijdelijke 
aanwerving in België van een jonge Afrikaanse ingenieur of economist? (deelname aan een 
programma ‘Circulaire migratie voor jonge Afrikaanse hoger opgeleiden’) 

 Een soort Industrieel Marshall Plan van de private sector ‘met’ Afrika? (4)   

 In navolging van toonaangevende Belgische en Duitse collega’s?  

 Afrika niet aan China, Indië en Marokko overlaten?  
 

Meer weten? 
Hartelijke groet 
Karel  Uyttendaele 
Karel.Uyttendaele@pandora.be 
+32 495 24 07 93 
Circulaire migratie voor Afrikaanse ingenieurs - Afrika is niet wat je denkt 
De slabbankende industrialisering van Afrika, dé paradox van deze tijd 
Legal Circular Migration Africa-Europe for 10.000+ young highly educated Africans per year 

 

(1) Vanuit de oppositie pleitte Monica De Coninck (SP.A) onder meer voor een Marshall-plan voor migratie en een regeling 
voor economische migratie vanuit derde landen. (DS 22/6/2018) 
 

(2) 
 ‘Investing in and collaborating with Africa’ Interpretatie van de toespraken van en gesprekken met de ambassadeurs 

van Kenia, Namibië en Uganda tijdens het Netwerkevent UGent Afrika Platform (23/5/2018) 

 Afrika is het laatste low-cost continent 

 Wordt Ethiopië het China van Afrika? Het is het al ... 
 

(3) L’Afrique veut continuer de se développer, sans les conseils de l’Occident  (Dr René N’Guettia Kouassi, Directeur 
des affaires économiques à la Commission de l’Union africaine - ECDPM November 2017) 
 

(4) Ondernemingen uit Afrika & EU lanceren samen een soort industrieel Marshall Plan ‘met’ Afrika  
 
PS: dit mailbericht werd ook gestuurd aan de Belgische federale overheid: 
 

Ter attentie van het beleid en administratie ‘Ontwikkelingssamenwerking‘, ‘Buitenlandse Handel’, ‘Asiel 

en Migratie’ 
 

Ter informatie een recente mail aan Belgische ondernemingen. 
 

Van 14 tot 23 juni, in opdracht van Belgische ondernemers, scouting van ingenieurs burgerlijke bouwkunde en 

informatica ‘circulaire migranten’ aan de Senegalese polytechnische universiteiten: een nieuwe confrontatie met 

50% meisjesstudenten, t.o.v. slechts 15% in België.  
 

De EDD2018 oproep voor ‘Gender equality’ (& D4D): eerder van toepassing op Europa dan op Afrika? 
 

Karel Uyttendaele 
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