Circulaire migratie voor Afrikaanse hoger geschoolden
Hoe ontwikkelingssamenwerking anders kan
Afrika wil grootschalige moderne investeringen. Afrika wil af van stigmatiserende hulp en ’expert’ adviezen aan
micro-ondernemingen

Feeling magazine september 2018

DE MALINESE TOUDÉ TOURÉ (23) WERKT EEN JAAR IN GENT ALS INGENIEUR

‘Hier zal ik het verschil niet maken. In België loopt alles al op wieltjes. In Afrika hebben ze me
nodig’
“Het is aan ons, Afrikanen, om het continent uit het slop te trekken en op te bouwen. En wie weet, kan
mijn verhaal ook andere Belgische bedrijven overtuigen om op gelijkaardige wijze in Afrika te
investeren en plaatselijk talent hier verder op te leiden. Want hoe je het ook draait of keert: dit is voor
mij een enorm verrijkende ervaring, op alle vlakken"

BOUWEN AAN DE TOEKOMST
Op een zondag landde ze moederziel alleen in Brussel, de volgende ochtend werd ze meteen
op het kantoor in Wondelgem verwacht.
Enkele passages uit de reportage in feeling magazine (september 2018)
 Bruiner dan café De Karper vind je ze amper in Gent: veelkleurige wielertruitjes aan de muur, ruim 50
soorten bier op de kaart, een handvol lallende studenten. Uitgerekend daar wacht Toudé Touré amper 23, moslima, opgegroeid in de Malinese hoofdstad Bamako - ons op. Zeven maanden geleden
streek ze hier neer, op uitnodiging van het bouwbedrijf Denys.

















Op het Gentse hoofdkwartier van de Belgische bouwgroep zagen ze wel wat in de piepjonge Malinese
ingenieur, vooral met het oog op hun almaar groeiende activiteiten op het Afrikaanse continent. Ze
boden haar een jaarcontract op de hoofdzetel aan.
Ze lijkt zich al wonderwel aan de Belgische cafécultuur te hebben aangepast. Geen onbelangrijk detail
in deze: in De Karper volgt de Malinese ook al de wedstrijden van haar favoriete Barça op het grote
scherm.
Voor ons zit een jonge vrouw die héél goed weet wat ze wil en die bovendien ook bereid is daar de
nodige offers voor te brengen. Als vrijgevochten Afrikaanse moslima maakt ze ook resoluut komaf
met het cliché als zouden moslimmeisjes overal ter wereld even hard onder de sloef liggen als dat in
een aantal Arabische landen het geval is.
In 2016, ingenieursdiploma op zak, had ze haar toekomst al heel duidelijk voor ogen: ze wilde aan de
slag voor een groot bouwbedrijf, om daar mee te werken aan visionaire projecten die haar
landgenoten ten goede zouden komen.
"Een Belgisch bouwbedrijf zocht een jonge ingenieur om in het kader van een project rond circulaire
migratie een jaar lang in België te komen meedraaien. Het concept sprak me direct aan: ervaring
opdoen bij een groot Europees bedrijf en daarna naar Afrika terugkeren, waar zo'n verblijf in Europa
bijzonder hoog wordt ingeschat.”
“België kende ik amper, en het klimaat hier, tja, dat zou even wennen worden, maar wat dan nog? Ik
wist vooraf dat het voor maximaal één jaar was, en ging er gewoon van uit dat dit een unieke kans
was.”
Haar ouders zag ze in al die maanden niet meer, gelukkig is er de technologie: “ik skype of bel zowat
dagelijks met mijn ouders of met vrienden in Bamako"
Het werk bevalt me best, al was het daar ook wel even wennen aan de stevige administratieve
omkadering. Daar kunnen we in Afrika nog wat van leren, en deels is dat natuurlijk ook het opzet van
mijn verblijf hier. Ik heb hier een leuk appartement en kan best rondkomen met het loon dat ik hier
verdien. Ik word betaald zoals elke jonge ingenieur hier betaald zou worden.”
“Binnenkort vlieg ik naar Barcelona. Eindelijk! Ik ga zeker Camp Nou bezoeken." Waarop ze haar
iPhone bovenhaalt en me enkele jeugdfoto's uit haar geboorteland toont, waarop ze poseert in het
bekende Barcelona-shirt.
"Nee, ernstig nu, na al die maanden hier ben ik ervan overtuigd dat ik hier mijn leven zou kunnen
uitbouwen, maar ik wil dat niet. In de eerste plaats omdat ik me in Mali toch nog altijd écht thuis voel,
maar vooral omdat ik zeker weet dat ik in mijn geboorteland een veel grotere bijdrage kan leveren.
Met mijn ingenieursdiploma zal ik hier niet echt het verschil maken, in België loopt alles al op wieltjes.
In Afrika daarentegen is er nog zo veel werk te verzetten, daar hebben ze me nodig.”
(trots) “Ik heb net vernomen dat Denys in Mali een nieuw contract in de wacht heeft gesleept, en mij
het beheer daarvan zou willen toevertrouwen. Het is aan ons, Afrikanen, om het continent uit het
slop te trekken en op te bouwen. En wie weet, kan mijn verhaal ook andere Belgische bedrijven
overtuigen om op gelijkaardige wijze in Afrika te investeren en plaatselijk talent hier verder op te
leiden. Want hoe je het ook draait of keert: dit is voor mij een enorm verrijkende ervaring, op alle
vlakken."
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