
"Vlaamse export naar BRIC-landen krijgt een dreun" (25/5/2016) 
Afrika: er nú investeren zonder noemenswaardig risico 

 

In de marge van de Vlaamse economische missie naar India rondbazuinde in de vroege morgen van 25 april 2016 het 
persagentschap Belga “Vlaamse export naar BRIC-landen krijgt een dreun” (India -9,5%, China -9,2%, Rusland -25,2%, 
Brazilië -20,5%) 
 

Onze Westerse markten zijn verzadigd, de BRIC-landen zitten in het slop. 
Al gedacht aan Afrika?  
 

 
 

Dé troeven van Sub-Sahara Afrika 
 Afrika 2035: evenveel hoger opgeleiden ‘in de fleur van hun leven’ als in China. Uw hedendaagse werkkrachten, uw 

toekomstige koopkrachtige middenklasse. Alle Afrikaanse landen, ook de meest fragiele, kunnen vandaag al buigen op 
een hoger opgeleide middenklasse die vooruit wil. 

 Goedkope onbeperkt hernieuwbare energie: de zon! (elektriciteit uit zonnecellen wordt weldra goedkoper dan 
elektriciteit geproduceerd door steenkoolcentrales). 

 De landbouwgronden van de wereld. Wij zijn vandaag met 7 miljard op deze planeet, weldra met 9 miljard. Wie bezit 
de landbouwgronden om al deze mensen te voeden? 

 Afrikaanse KMO’s als schakel in uw mondiale waardeketen (90% van de Afrikaanse bevolking heeft vandaag al 
toegang tot het internet). 

 Culturele affiniteit met Europa (… de vroegere kolonisatoren van Afrika). 
 Op 15 km van Europa (Gibraltar) 
 Lagere lonen dan in China. 
 Diepe vijvers van kapitalen in handen van de Afrikaanse kapitalistische elite op zoek naar productieve investeringen 

(bij gebrek aan rendement op de financiële markten). 
 Ontluikende democratieën: Senegal, Ghana, Benin, … Een mondige middenklasse dwingt ook in de meer fragiele 

landen mensenrechten af. 
 

Ondernemer, hier uw kans om zonder noemenswaardig risico te profiteren van nieuwe Afrikaanse groeimarkten.  Met 
een pilootproject ‘Circulaire Migratie Senegal-België’ overweegt de Belgische overheid (DG Ontwikkelingssamenwerking) 
te faciliteren dat hoger opgeleide Senegalese jongeren - uw toekomstige ambassadeurs voor Afrika - bij u één jaar komen 
‘werken’ (niet ‘studeren’, geen ‘kijkstage’).   
 

Geïnteresseerd om als gastonderneming deel te nemen aan het project ‘Circulaire Migratie’ en de nieuwe Afrikaanse 
groeimarkten te verkennen? Welke competenties zoekt u? Klik hier voor de profielen van enkele kandidaten.  
 

PS : u gaat Afrika - in uw achtertuin - toch niet volledig aan China over laten ? 
 

Meer informatie: www.CirculaireMigratie.be - Afrika, de fabriek van de wereld - Afrika 2030, zelfde koopkracht als China - 
Afrika, er nù naar toe gaan voor iedereen het begrepen heeft - Gedeelde waarde creëren  (‘Voorbij’ Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen)  Contact: Karel.Uyttendaele@pandora.be  (0495 24 07 93) 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160425_02256169
http://boost-afrique.weebly.com/
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/candidats-aperu.pdf
http://www.migrationcirculaire.be/
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/afrique_usine-du-monde_6-2014_sh.pptx
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/afrika_2030_zelfde_koopkracht_als_china.pdf
http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/afrika_er_nu_naar_toe_gaan.pdf
http://mondialisering-zegen-vloek.weebly.com/uploads/5/0/2/2/5022594/gedeelde_waarde_creëren_porter_hbr_.pdf
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