
Meer Belgische industriëlen aansporen om nù te investeren in Afrika 
 

 
Circulaire migratie voor jonge Afrikaanse ingenieurs 

 

Nù investeren in Afrika, voor iedereen er aanwezig is of vooraleer China, Indië, Turkije, Z-Korea er, in onze 
achtertuin, met de kaas van tussen onze boterham gaan lopen. Afrika, met 25% van de toekomstige 
actieve wereldbevolking, droomt - terecht of ten onrechte - van ‘ons’ Westers samenlevingsmodel. 

 

1. Afrika vraagt moderne, arbeidsintensieve, internationaal concurrentiële ondernemingen. Zie o.a. 
het interview van NOS/Canvas met de burgemeester van en dorpje in Senegal die 13 jongeren 
verloor, verdronken in de Middellandse Zee. (snel doorspoelen naar minuut 22:25 tot minuut 25:00) 

 

 
 

2. De slabbankende industrialisering van Afrika, dé paradox van deze tijd.  Afrika wil het heft in eigen 
handen nemen en vraagt moderne industrieën. Goedbedoelde EU-hulpprogramma’s vertragen de 
zelfredzaamheid van Afrika? 

 

3. Afrika is niet wat je denkt. Meer duiding bij zin-onzin van goedbedoelde Westerse hulpprogramma’s. 
Afrika geeft resoluut de voorkeur aan op winst beluste moderne industriëlen: “Kom bij ons 
investeren, u mag al uw winsten repatriëren”. Afrika is zich bewust van de intelligentie van de 
hedendaagse ondernemer die beseft dat een welvarende lokale gemeenschap de beste garantie is 
voor de continuïteit van zijn activiteit. 

 

4. Ondernemingen lanceren een Industrieel Marshall Plan ‘met’ Afrika. Een verslag en inhoud van 
debatavonden in Vlaamse steden en gemeenten met getuigenissen van ondernemers en van jonge 
Afrikaanse ingenieurs ‘circulaire migranten’ die Vlaamse industriëlen aansporen om te investeren in 
Afrika.  

 

 Ondernemingen die tot heden deelnamen aan het programma ‘Circulaire migratie voor Afrikaanse 
ingenieurs’: Reynaers Aluminium, Siemens Industrial Automation, Franki-Willemen Group (Flémalle), 
DENYS (Gent), BESIX (Brussel), TVH (waregem).  

 

 Diensten geleverd door het programma ‘Circulaire migratie voor jonge Afrikaanse ingenieurs’: 

 een uitgebreid netwerk van polytechnische universiteiten in Sub-Saharaans Afrika voor de scouting, 
selectie, assessment van jonge Afrikaanse ingenieurs; 

 alle stappen te nemen voor een arbeidsovereenkomst van beperkte duur, visum, arbeidskaart, 
verblijfsvergunning, mutualiteit, bank, logement, inburgering en terugkeer, enz. 
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Democratie, geen jihad, geen sociale onrust, geen natuurrampen, 

toch verdronken 13 jongelingen in de Middellandse Zee

SENEGAL

http://www.migrationcirculaire.be/
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