Waarom privé ondernemingen er alle belang bij hebben om zelf een Marshall Plan
‘met’ Afrika te lanceren




Hans Cami, Jan De Nul nv. ‘Infrastructuren voor de economische ontwikkeling van Afrika’
Jan Schockaert, Colruyt nv. ‘De rol van ondernemingen in de ontwikkeling van achtergebleven
gebieden’.
Kiné Peeters-Gningue (Senegal-Aalst). ‘Gendergelijkheid in Senegal’

Getuigenissen van drie jonge Afrikaanse ingenieurs
Vragen en opmerkingen uit de zaal
Inleiding: Karel Uyttendaele (Circulaire migratie voor Afrikaanse ingenieurs). ‘De kansen van een
industrieel Marshall Plan met Afrika
Welkom door de schepenen Karim Van Overmeire (Europese en Internationale Samenwerking) en
Katrien Beulens (Lokale economie)
Afsluiting door de schepenen en gevolgd door napraten bij een hapje en drankje
Deuren: 19u30
Toegang gratis, vooraf inschrijven gewenst via ‘Schrijf je in’
Dagelijks worden wij geconfronteerd met de kwalen van Afrika: armoede, ongelijkheden, drenkelingen.
Er is ook een ‘ander’, hoopgevend Afrika: evenveel jonge hoger opgeleiden als China, onuitputbaar
hernieuwbare energiebronnen, landbouwgronden van de wereld, ontluikende democratieën. Dankzij
nieuwe technologieën kunnen Afrikaanse ondernemers zelf hun bodemrijkdommen transformeren tot
producten voor lokaal verbruik en export. Zo ontstaat een brede mondige middenklasse die zelf de
grondoorzaken van ongelijkheden en migratie indijkt.
Organisatie: Raad voor Internationale Samenwerking en Stad Aalst

Jonge ingenieurs, uit Senegal, Mali en Ivoorkust, gedurende een jaar aan de slag bij Belgische top-ondernemingen, op 5-6 mei ll,
tijdens een WE ervaringsuitwisselingen aan de kust. Ook present in Aalst op 12 juni.
In 2006, tijdens een groots opgezette conferentie in de Méridien in Dakar vroeg de Europese Commissie
afzender om die ‘arme sukkelaars’ uit West-Afrika beginselen van de digitale technologieën bij te brengen.

Ik had voordien nooit een voet in Afrika gezet en nam de voorzorg binnen te springen aan de universiteit in
Dakar… Een leuke verassing er kennis te maken met een professorenkorps met een doctoraat van Lyon,
Parijs, Rijsel, Aken, Montréal, Louvain-la-Neuve en Gembloux. Zij wisten er meer af dan hun bezoeker uit
een meer geavanceerd land.
In Aalst, op 12 juni, kan u kennis maken met dat ‘andere’ Afrika, jong, massaal goed opgeleid, dat vooruit
wil en zelf het heft in handen wil en kan nemen, anders dan de stereotypen uit de media. Iedereen
geïnteresseerd in de kansen van dit nieuwe groeicontinent (evenveel hoger opgeleiden ‘in de fleur van hun
leven’ als China). Een continent in onze achtertuin en met cultuurhistorische banden.
Karel.Uyttendaele@pandora.be +32 495 24 07 93

2006-2018: 600+ interviews met ingenieurs en economisten in Burundi, Ivoorkust, Kameroen, Mali, Senegal.
Afrika is niet wat je denkt - Legal Circular Migration Africa-Europe for 10.000+ young highly educated Africans per year

Oud Stadhuis, Grote Markt 1, 9300 Aalst
Gemakkelijk parkeren in Parking ‘Hopmarkt’, Hopmarkt 52, 9300 Aalst, op 3 min wandelafstand van de Grote Markt 1 en de
feestzaal van het Oud Stadhuis. Ook bereikt u de Grote Markt op 5 min wandelafstand van het Station van Aalst

