
Een Industrieel Marshall Plan van de private sector ‘met’ Afrika  

“It takes two to tango” 
Afrika beschikt over massa’s tangopartners maar Europa is er zich niet van bewust 

Europese industriëlen bevinden zich in een unieke situatie om, samen met de Afrikaanse financiële elite,  
uit welbegrepen eigenbelang - niet als blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen -   

massaal decente banen te creëren in Afrika, illegale migratie in te dijken en Afrika niet aan China over te laten. 
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In De Standaard van 29/6/2018 zegt de Minister van Ontwikkelingssamenwerking “Ik pleit voor circulaire migratie”. Verder maakt hij melding 
van een Marshall Plan voor Afrika maar voegt er onmiddellijk aan toe “It takes two to tango”. Onderverstaan dat Afrika de competenties mist 
om een Marshall Plan tot een goed einde te brengen. De minister is blijkbaar weinig vertrouwd met de sterkten van Afrika, en specifiek van de 
unieke kracht van teruggekeerde ‘Circulaire migranten’ om als solide tangopartner te fungeren.  
 

Naast de 150 ‘Duitse’ teruggekeerde circulaire migranten ageren volgende teruggekeerde ‘Belgische’ circulaire migranten in hun thuisland niet 
enkel als lokale tangopartner maar eveneens als inspirerend rolmodel/multiplicator: 
1. Ing Talla Faye (Senegal): verantwoordelijk voor de installatie en onderhoud van de meest geavanceerde industriële 

automatiseringssystemen van Siemens in West-Afrika (na een immersie van 12 maand tot september 2017 bij Siemens-Beersel) 
2. Ing Abdou Sylla (Senegal): specialist van de uitvoering van geavanceerde aluminium gevels voor CDE, top-Senegalese bouwonderneming 

(na een onderdompeling van 12 maand tot oktober 2017 bij Reynaers Aluminium) 
3. Ing Ibrahima Dia (Senegal): zelfstandig ondernemer ‘Bouw’, was al twee maal terug in België voor de aanschaf van geavanceerde 

apparatuur (na een onderdompeling van 12 maand tot november 2017 bij Franki-Flémalle) 
 

4. Ing Zatoudé Touré (Mali): werd na 4 maand ‘studiebureau’ bij DENYS nv (waterbouwkunde – Gent), al kort teruggestuurd naar Mali voor 
de verdediging van een nieuw waterbouwkundig project. Op 2 juli 2018 vertrok zij naar Niger voor de verdediging van twee nieuwe mega-
waterbouwkundige projectvoorstellen. Het project in Mali werd intussen aan DENYS toegekend. Op 1 oktober 2018 keert Zatoudé (24j) 
naar Mali terug als beheerder van het ‘hydraulique’-project van DENYS. 

 

5. Ing Joël Kouadio (Ivoorkust) arriveerde in januari 2018 bij BESIX. BESIX plant hem in oktober 2018 naar Ivoorkust terug te sturen als 
vertrouwenspersoon voor een nieuw belangrijk bouwproject.  

6. Ing Moussa Diouf (Senegal) arriveerde pas in februari 2018 bij TVH Waregem en is in juni 2018 al voor een eerste keer terug naar Dakar 
voor business contacten voor TVH in West-Afrika. 

 

 Tussen 14 en 23 juni 2018 interviewde de auteur van dit document, in opdracht van DENYS nv, in Thiès en Dakar (Senegal) 36 kandidaten 
voor de vervanging vanaf 1 oktober van de jonge ingenieure Zatoudé Touré: allen potentiële tangopartners.  

 

Nog meer Afrikaanse tangopartners. Niet enkel jonge ingenieurs circulaire migranten vervullen de rol van tangopartner en multiplicator van 
competentie. Ook de belangrijke Afrikaanse financiële elite is kandidaat tangopartner. Op 23 mei 2018, aan de UGent riepen de 
ambassadeurs van Kenia, Namibië en Oeganda niet alleen op voor de permanente transfer van geavanceerde technologieën en 
bedrijfsprocessen, (cfr circulaire migratie jonge ingenieurs): “Wij beschikken ook over heel wat lokaal kapitaal als financiële mede-investeerder 
in uw Westerse inbreng van moderne technologie en geavanceerde bedrijfsprocessen” verkondigden zij. Verder lieten zij verstaan dat zij onze 
‘hulp’, zoals ‘capaciteitsversterking van kleine ondernemers door Westerse experts’, ‘kleinschalige financiële leningen’ of ‘adviezen van senior 
ingenieurs’ als eerder stigmatiserend aanzien. “PPS investeringen in moderne infrastructuren en grootschalige investeringen in geavanceerde 
agro-, voeding- en maakindustrieën en aanverwante diensten, dat is wat wij nodig hebben” verkondigt de brede opgeleide Afrikaanse 
middenklasse. Over de andere EU top-thema’s ‘voor’ Afrika (‘Gender’ en ‘D4D’) vragen zij zich af: “Is genderongelijkheid misschien een 
probleem in het Westen?” “Chez nous 50% des élèves ingénieurs en génie civil et génie informatique/télécoms sont des filles, et se sont les 
majors de la classe” verkondigen zij. Afrika is vooruit op het Westen!  
 

Tangopartner landen: niet enkel Ghana en Kenia maar ook Ivoorkust, Senegal, Benin, Namibië, Botswana, enz 
 

Dé troefkaart van Afrika 

 
‘Afrika 2035’: evenveel hoger opgeleiden ‘in de fleur van het leven’ als in China 

 

Besluit. Afrika beschikt over massa’s tangopartners maar Europa is er zich niet van bewust. Een oproep aan alle Europese regeringen om hun 
ondernemers bewust te maken van de ‘sterkten’ van Afrika en te stoppen met stigmatiserende ‘hulp’. Dan investeren heel wat meer 

ondernemers in een “Grootschalig industrieel Marshall Plan ‘met’ Afrika”. Dat is wat Afrika vraagt. Dat is wat China beseft.  
Europese industriëlen bevinden zich in een unieke situatie om, samen met de Afrikaanse financiële elite, uit welbegrepen eigenbelang 

- niet als blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen –  
massaal decente banen te creëren in Afrika, illegale migratie in te dijken en Afrika niet aan China over te laten. 


