BELGISCHE TOPBEDRIJVEN INVESTEREN IN AFRIKA
Trends trok naar Senegal, en stelde ter plekke vast dat steeds meer jongeren - jongens én meisjes er even hoogopgeleid als ambitieus zijn.
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Circulaire migratie voor Afrikaanse ingenieurs
Enkele markante citaten uit de reportage uit Senegal van journalist Filip Michiels gepubliceerd in TRENDS (12/4/2018)
(Link naar kopie van het artikel)



Het Westen krijgt een betere toegang tot een markt met een gigantisch potentieel.
Opent de deur naar een broodnodige industrialisering van Afrika. Beide continenten worden er beter van.



Afrikanen zitten niet langer te wachten op het paternalistische model van ontwikkelingshulp dat de voorbije
decennia de norm werd: een schooltje hier, een waterput daar.
Geld is hier in Afrika niet langer een probleem. De lokale middenklasse wordt steeds groter, er duiken almaar meer
nouveaux riches op om hier zelf iets uit de grond te stampen.




Het is bijzonder jammer dat er vanuit België zo weinig belangstelling is voor het zwarte continent: het potentieel is
enorm, maar ik zie daar nu vooral Chinese, Spaanse en Franse investeerders toestromen.



Afrikaanse ingenieurs leren in Europa meedraaien in een Westerse businessomgeving en maken er kennis met
rendabele bedrijfsmodellen en met de nieuwste technologie;
ze ondervinden in Europa dat ze niet moeten onderdoen voor hun Europese collega’s; hierdoor zullen ze, eens terug
in eigen land, ook sneller geneigd zijn om hier een leidende rol op te nemen;
dit is exact waar Afrika zo nood aan heeft: mensen die het lokale potentieel zien en die creatief uit de hoek komen;
o.a. door in Afrika hun eigen bedrijf op te starten en zo nieuwe werkgelegenheid en economische groei scheppen;
of door hun Europese ervaring en het daar opgebouwde professionele netwerk achteraf hier te verzilveren bij
Europese bedrijven die stilaan beginnen te beseffen welk enorm potentieel Afrika hen op termijn te bieden heeft.






Het komt er voor ons in Senegal vooral op aan om nu in ijltempo zoveel mogelijk nieuw formele jobs te scheppen,
zodat ook de staatsinkomsten toenemen en we ook vanuit de overheid verder kunnen investeren in onze industriële
ontwikkeling. Daardoor zullen we ook onze laagopgeleide jongeren op termijn een beter perspectief kunnen
aanbieden.



De tijd dat Westerse bedrijven massaal dure expats naar Afrika stuurden, is definitief voorbij.

Meer over ‘Circulaire economische migratie voor Afrikaanse hoger geschoolden’:
 De volledige reportage: Belgische top bedrijven investeren in Afrika. Iedereen wint met circulaire migratie (Trends
12/4/2018)
 Circulaire migratie voor Afrikaanse ingenieurs - Afrika is niet wat je denkt
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