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

 

 
 

“Geen enkel land heeft zich zonder maakindustrie uit de armoede kunnen opwerken. Afrika heeft alle troeven om 
zich te industrialiseren, niet in het minst haar enorme, jonge, opgeleide middenklasse: Afrika kan in 2035 buigen 

op evenveel hoger geschoolden in de fleur van hun leven als China.”  
Circulaire migrant ing Talla Faye (SIEMENS Industrial Automation), 

tijdens de debatavond ‘Onze internationale toekomst’ in Haaltert op 21 oktober 2016  
 

De drie eerste Senegalese hoger opgeleide circulaire migranten inBelgië.  
Getuigenissen na hun onderdompeling van 11 maand in onze Belgische economie en samenleving. 

 

 Cher Abdou, nous avons pu échanger pas mal de choses avec toi, c’était très enrichissant pour nous. 

 It was a great reward to see you swiftly acquiring new stuff. Please do not hesitate to ask for help concerning façade 
engineering topics in the future. 

Collega’s van ing Abdou SYLLA, Reynaers Aluminium NV, Duffel  
 

Talla FAYE, nu terug in Senegal, is er sinds 1 november 2016 verantwoordelijk voor opstellen van configuraties en servicing van 
onze producten/systemen voor industriële automatisering en aandrijving. 

Marc Dauvillé, Business Development Manager West & Central Africa,  
SIEMENS Digital Factory Division, Huizingen 

 

Y aurait-il moyen de nous proposer encore un jeune ingénieur conducteur-gestionnaire pour nos chantiers? Une copie-conforme 
à notre migrant circulaire sénégalais Ibrahima qui vient de rentrer au bercail? Nous sommes preneurs. 

Ir. Raymond Arnould, directeur-général adjoint, FRANKI SA, Flémalle 

 

Suggestie aan zowel Belgische als aan Afrikaanse ondernemers 
 Belgische ondernemer: “Afrika, een nieuwe groeimarkt in uw achtertuin. Er nu zonder enig risico een eerste 

stap zetten door de tijdelijke aanwerving van een Senegalese hoger gediplomeerde”. 
 Afrikaanse ondernemer: “Nu deelnemen aan mondiale industriële waardeketens door een jong kaderlid 

gedurende 12 maand uit te sturen naar een Belgische partneronderneming”. 
 

De inclusieve en duurzame industrialisering van Afrika dankzij internationale samenwerking uit welbegrepen 
wederzijds eigenbelang, veeleer dan uit één of andere morele overtuiging of plicht: een unieke kans om een 

toekomst voor ‘onze’ kinderen te creëren in een tijdperk van Trump-isolationisme. 

http://boost-afrique.weebly.com/
http://boost-afrique.weebly.com/
http://www.migrationcirculaire.be/

