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Democratie, geen jihad, geen sociale onrust, geen natuurrampen,  

toch verdronken 13 jongelingen in de Middellandse Zee 
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In Afrika wordt het nooit wat … 
 

• honger,  
• dictators,  
• verkiezingen = orgieën geweld, 
• terreurorganisaties,  
• moordpartijen tussen etnieën, 
• ... 

Afrika 2030: 

Eén vierde van de ‘actieve’ wereldbevolking 

 Enorme kansen … of een tikkende tijdbom? 



“Geen enkel land heeft zich zonder industrialisering uit de 
armoede kunnen opwerken. Afrika heeft er alle troeven toe, niet 

in het minst haar enorme, jonge, opgeleide middenklasse”.  
 

Circulaire migrant ing Talla Faye (SIEMENS Industrial Automation), 
tijdens de debatavond ‘Onze internationale toekomst’ in Haaltert op 21 oktober 2016  

http://www.haaltert.be/


Problemen hele wereld 
 

 de wereld: een dorp; 
 onevenwichtige economische groei; 
 veroudering Westen & China; 
 klimaat- & energie; 
 9 miljard mensen voeden; 
 galopperende technologieën. 

 

 massale migratie; 
 terrorisme; 
 Brexit, Trump, … 

Industrialisering Afrika  
 oplossing ipv probleem? 

Afrika-EU Marshall Plan voor wederzijds voordeel 



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 



Afrikaanse troefkaart II 
Wereldprobleem: klimaat & energie 

Zonnepaneel-elektriciteit goedkoper dan steenkoolelektro 
waterpompen - gierstmolens - watertorens ... 



Afrikaanse troefkaart III 

Wereldprobleem: klimaat vs. energie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrika  
 

The Economist May 28th 2012 

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



Etappes industrialisering over slaan door  
integratie Afrikaanse KMO’s in internationale 

industriële partnerschappen 

Afrikaanse troefkaart IV 
Galopperende technologieën 



Negatief rendement belastingsparadijzen 
Afrikaans financiële elite: 

investeren in ‘industrie’ ipv ‘handel & vastgoed’ 

Afrika  
responsabiliseren ! 

Afrikaanse troefkaart V 

De financiële elite: ‘Dubai commercanten’ 



Hét PROBLEEM 
van Afrika 



An Initiative of German Industry  for Future Leaders from Subsaharan Africa  

Duitse 

Bondspresident 
Joachim Gauck 

 Deutsche Wirtschaft und junge Experten aus Afrika 
profitieren von einander  

 AFRIKA KOMMT! ist ein faszinierendes Projekt 

Reynaers Aluminium, Willemen, Siemens, DENYS, BESIX, TVH, … 

 We moeten meer Duitsers en Europeanen bewust maken 
van de sterkten van onze buur. 

http://www.migrationcirculaire.be/
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