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Industrialisering Afrika in twee decennia 
ipv twee eeuwen in het Westen 

 

AFRIKA TREKT ZICHZELF BIJ DE HAREN UIT HET MOERAS 

Trumpetisering 
‘Met’ Afrika crisis ombuigen tot kansen 

http://www.migrationcirculaire.be/


De trek – De drenkeling 

“Zelfs als er sociale vrede is, geen oorlog, geen dictatuur, geen jihad of 
verwoestende natuurrampen willen de jongeren weg. Er is geen werk en zij 

willen geld verdienen. Als Europa niet helpt houdt de migratie niet op” 
(burgemeester Thiam van het hard getroffen dorpje in Senegal). 

 

 Hoe helpen?  “C’est très simple. In Afrika fabrieken bouwen waar onze 
jongeren kunnen werken, dan hoeven die niet te migreren” 
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“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  
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http://www.haaltert.be/


‘Klassieke’ N/Z ‘hulp’-paradigma’s  
 

Westerse ‘experts’ leren Afrika ‘vissen’; 
bijstand in traditionele sectoren: landbouw, onderwijs, gezondheidszorg, …;  

Westerse studiebeurzen voor beperkt aantal Afrikanen; 
 

 ‘Handelsmissies’. 
vs.  Enorme structurele mutaties op wereldvlak 

 Japanse/Westerse ‘winter’ (sinds 2008, middenklasse) 
 mondialisering van de maatschappij; 
 galopperende technologie; 
 klimaat- & energieproblematiek; 
 9 miljard mensen voeden? 
 massale immigratie; 
 terrorisme; 
 Brexit, Trump-isolationisme, ‘post-truth’, … 



Afrika 
 

 brede Afrikaanse intellectuele middenklasse: 
 moderne bedrijfskundige ontwikkelingen; 
 échte onafhankelijkheid; 
 aanpak interne ongelijkheid; 

 hydrosolaire energie (gedistribueerd, milieuvriendelijk). 
 akkergronden van de wereld;  
 toegang tot nieuwste technologieën; (mondiale waardeketens) 
 belangrijke Afrikaanse financiële elite; 
 ontluikende democratieën. 
 

droom: ‘Westers’ maatschappijmodel 

Recente ontwikkelingen 
Enorme structurele mutaties 



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

de vooruit wil (Sénégal: 55.000 bacheliers/an) 

Demografisch dividend ‘Afrika 2035’  
Evenveel hoger opgeleiden ‘in de fleur van hun leven’ als China 



Nieuwe potentiële Afrikaanse troefkaarten 
• Integratie KMO’s in mondiale waardeketens 
• De ‘Dubai commercanten’ (financiële elite) 

Les pays africains ont la capacité de brûler 

plusieurs étapes pour s’intégrer directement 

dans une chaîne de valeur industrielle 

mondiale 

Negatief rendement belastigsparadijzen 

Private-equity investors are getting hot 

for Africa (The Economist  Jan 24th 2015 



www.dewereldaa

njevoeten.be 

AFRIKA KOMMT! Deutsche 
Wirtschaft und junge Experten aus 

Afrika profitieren von einander 

Initiatief:(10% DGD) 

Reynaers, Willemen, Siemens 

http://www.migrationcirculaire.be/


 ondernemingen: nieuwe ideeën, contacten;  
 samenleving: normen en waarden, democratie. 
 

De inclusieve en duurzame industrialisering van Afrika 
 externe (FDI) én interne groei (kapitalistische elite);  
 maakindustrie = koopkracht brede lage bevolking; 
 mondige middenklasse = democratie; 
 voorkomen illegale immigratie; 
 conflictpreventie; 
 geleidelijke afbouw ‘hulpprogramma’s’; 
 koopkracht voor EU niche producten. 

Massale circulaire migratie/’onderdompeling’ 
 Afrikaanse hoger opgeleiden 

Afrika trekt zichzelf bij de haren uit het moeras 



Hét PROBLEEM 
van Afrika 

Wir müssen mehr 
Menschen in 

Europa von den 
Stärken unseres 

Nachbarkontinents 
überzeugen 



Willemen, Onderneming van het Jaar. Internationalisering is de 

nieuwe marsrichting. Vreemd genoeg niet in de groeilanden in 

Azië of Zuid-Amerika, maar in Afrika. “Als je naar daar gaat als 
iedereen dat begrepen heeft, ben je te laat.” 

 

Johan Willemen 
CEO Willemen, Vicevoorzitter VBO  

De Tijd 9/10/2013 



 ‘Trumpetisering’ & achtertuin Afrika: potentiële koopkracht = China. 
 Troeven Afrika ‘Industrialisering’: demografisch dividend circulaire 

migratie, zonne-energie, mondiale waardeketens,  financiële elite,.. 
 ‘EU Marshall Plan met Afrika’: pleidooi afstemming/samenwerking vele 

partners ‘Buitenlandse handel’, ‘Ontwikkelingssamenwerking’, 
‘Gewesten’ én EU. 

  ‘Circulaire migratie Afrikaanse hoger opgeleiden’ - ‘AFRIKA KOMMT’: 
initiatieven  ondernemingswereld 

Afrika trekt zichzelf bij de haren uit het moeras 

Voorkomen dat China, Indië, Zuid-Korea, Turkije  
‘in onze achtertuin’ de kaas van tussen de boterham eten? 
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