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Het ‘andere’, hoopgevende Afrika  

Afrika: Als je naar daar gaat als iedereen het begrepen heeft ben je te laat  
 

Nú een tijdelijke baan aanbieden - in België - aan een Afrikaanse hoger opgeleide  
= uw toekomstige ambassadeurs in een nieuwe groei-economie  

Een innoverend Belgisch pilootproject  
   
Dakar, Radisson Blu Hotel, 6 juni 2015. Eindpunt van een Vlaams-Nederlandse economische missie naar Ghana en 
Senegal, een organisatie van Flanders Investment & Trade en haar Nederlandse evenknie: vele, vele tevreden gezichten! 
Vijftig Vlaamse ondernemers maakten er kennis met een ‘ander’, hoopgevend Afrika, ‘anders’ dan het Afrika van de 
fondsenwervende instellingen, met het Afrika van ondernemers/potentiële partners die vooruit willen, met een 
professionele administratie, met nieuwe infrastructuren en impressionante plannen, ... met een brede, hoger opgeleide 
middenklasse. Vandaar als conclusie van deze missie aan al onze internationaal georiënteerde ondernemingen: “Er nú 
naar toe gaan!” (*)  
   
Ja er is nog altijd armoede en ongelijkheid in Afrika. Begin juni maakten vijftig Vlaamse ondernemers in Ghana en Senegal 
echter kennis met een ‘ander’ Afrika. Een Afrika met een brede ontwikkelde middenklasse, die zelf haar interne 
problemen wil oplossen… zonder goedbedoelde, maar te kleinschalige ‘hulp’ uit het Westen. Die zelf wil instaan voor de 
industrialisering van Afrika en de creatie van verdienkracht voor haar medeburgers. Zij heeft geen boodschap aan het 
paternalisme van Westerse experts die hen ‘leren vissen’.  
   
Wel is deze middenklasse vragende partij om hun jonge afgestudeerden de kans te geven zich tijdelijk onder te dompelen 
in onze Westerse ondernemingen blootgesteld aan de harde gemondialiseerde concurrentie. Niet om klakkeloos onze 
‘best practices’ over te nemen maar om uit te vinden welke bedrijfsprocessen wél van nut kunnen zijn in hun thuisland.  
   
Hier een aanbod om zonder noemenswaardig risico of kost de nieuwe groeimarkt Afrika te verkennen ‘vóór iedereen het 
begrepen heeft’. Met een pilootproject ‘Circulaire Migratie Senegal-België’ faciliteert de Belgische overheid de 
mogelijkheid dat hoger opgeleide Senegalese jongeren – potentiële ambassadeurs van uw onderneming in Afrika – 
gedurende 12 maand tijdelijk tewerkgesteld worden in Belgische ondernemingen. De federale overheid (DG Ontwikkeling) 
neemt de vliegtuigtickets voor haar rekening evenals de kosten verbonden aan visum, werkvergunning en selectie en 
begeleiding van de tijdelijke migranten. De gastonderneming staat in voor het legale minimumloon.   
 
Hieronder meer informatie over het opzet van een pilootproject ‘Circulaire migratie’ voor Senegalese hoger opgeleiden. 
Ondergetekende verschaft graag nader uitleg.  
   
Hartelijke groet  
   
Karel Uyttendaele  
0495 24 07 93 
karel.uyttendaele@pandora.be 
www.migrationcirculaire.be - L’Afrique, la nouvelle usine du monde  
Les partenariats d’intérêt mutuel - Création de Valeur Partagée  
   
(*)  

 Afrika 2030: Evenveel hoger opgeleiden ‘in de fleur van hun leven’ als in China? (Het Afrikaans demografische dividend) In Senegal, 
een ‘arm’ Subsaharaans landje met 12 miljoen inwoners, studeren jaarlijks 30.000 jongeren af van het hoger onderwijs, opgeleid door 
docenten gedoctoreerd aan Westerse universiteiten.  

 Een presentatie tijdens de briefingsessie ‘FIT Economische missie Ghana-Senegal’ van 3/6/2015 “Y aller maintenant avant que tout le 
monde le comprenne” (Afrika. Er nú naar toe gaan!)  

 Reflecties bij een standpunt van de Koninklijke Vlaamse Academie van België: ‘MVO, meedoen omdat het moet of écht engagement?’  
   
Met de steun van  
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Afrika in cijfers  
 Meer dan 310 miljoen Afrikanen behoren tot de middenklasse (evenveel als in India);  
 1,5 miljard inwoners in 2030 (Europa: 500 miljoen; Noord-Amerika: 350 miljoen);  
 41 procent van de Afrikanen is jonger dan 15 jaar (het demografische dividend);  
 85.000 studenten aan de universiteiten van Dakar (Senegal) en van Bamako (Mali); (2030: evenveel hoger opgeleiden ‘in de 

fleur van hun leven’ als in China?);  
 75% procent van alle inwoners van Subsaharaans Afrika hebben al een GSM (Senegal: 90 %!)  
 
Rijk Afrika  

 10% wereldoliereserves, 40% goudreserves, 85% reserves aan chroom, platina en andere edele metalen;  

 Eeuwigdurende hernieuwbare energie (de zon!)  

 Landbouwgronden om de wereld te voeden.  

 Afrikaanse privéfondsen, mogelijke co-investeerders, geparkeerd in fiscale paradijzen, overschrijden de totale externe schuld 
van alle Afrikaanse overheden.  

   

 
Willemen, Onderneming van het Jaar 2013  

Internationalisering is de nieuwe marsrichting, vreemd genoeg niet in de BRIC-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  

 

Massale ‘Circulaire Migratie’ voor Afrikaanse hoger geschoolden  
EU-Afrika partnerschappen uit welbegrepen wederzijds eigenbelang  

   
In België 300 mensjaren Westerse bedrijfservaring bieden aan de brede intellectuele Afrikaanse middenklasse in plaats van 

300 mensdagen Belgische paternalistische consultancy in Subsaharaans Afrika  
 Afrika: nieuwe groeimarkt  

   
ACTUEEL: EUROPA ‘HELPT’ AFRIKA  
 Westerse vrijwilligers leren in het Zuiden ondernemers ‘vissen’;  
 Homeopathische paternalistische/filantropische ‘hulp’ in traditionele sectoren: landbouw, voeding, toerisme, transport, …;  
 Westerse studiebeurzen voor een beperkt aantal Afrikanen.  
 Houdt weinig rekening met recente ontwikkelingen:  

 een brede Afrikaanse intellectuele middenklasse ‘hongerig’ naar, ‘open’ voor geavanceerde bedrijfskundige ontwikkelingen;  

http://boutique.lepoint.fr/produit/417/l-afrique-n-est-pas-celle-que-vous-croyez


 de derde industriële revolutie en de mondialisering: industrie keert uit China terug naar het Westen en naar… Afrika;  

 Afrikaanse kapitalistische elite zoekt interessante investeringen;  

 Afrika: een groot tekort aan ‘internationale’ ondernemers  
 
   

    
 
TOEKOMST: PARTNERSCHAPPEN AFRIKA-EUROPA UIT WELBEGREPEN WEDERZIJDS BELANG 

 
Gedeelde waarde creëren  

Hooggeschoolde Afrikanen ‘werken’ massaal gedurende een jaar in Westerse ondernemingen  
(‘Studeerden’ in hun thuisland op ‘hun’ kosten - Zonder kritische massa geen robuuste ontwikkeling)  

   
Zij keren terug met ervaringen, ideeën en contacten:  
 transformeren en verrijken zelf Afrikaanse bodemrijkdommen;  
 ontwikkelen innoverende producten en diensten;  
 begeleiden investeringen van Westerse ondernemingen;  
 inspiratiebron voor Afrikaanse kapitalistische elite op zoek naar investeringen in een productieve, formele economie;  
 import Westerse democratische normen en waarden.  
   

Voordelen voor de Westerse gastondernemingen  
 zij creëren in Afrika koopkracht voor EU niche producten;  
 tijdelijke werkcontracten: import ‘ideeën’ uit andere cultuur;  
 stabiele overheden; indijken illegale immigratie; conflictpreventie;  
 afbouw filantropische/caritatieve hulp;  
 Afrika niet aan China, Indië, Brazilië, Korea, … overlaten  

   
 Afrika trekt zichzelf bij de haren uit het moeras  

www.migrationcirculaire.be 
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