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Ontwikkelingshulp komt
ook via het 4G netwerlc
Kunnen digitale start ups ook ontwikke1ingswerkers zijn En moeten hulporganisaties meer
ondernemers worden Een Belgische delegatie ging op zoek naar antwoorden in de Keniaanse
hoofdstad Nairobi Meer ondernemerschap is nodig maar het is niet de enige oplossing
WIM DE PRETER
NAIROBI

Hoe bouwje in een achterge
bleven continent als Afrika
een basisinfrastructuur uit

die bij ons vele decennia
tijd en tientallen miljarden
euro s gekost heeft Het
lijkt een onmogelijke opgave zelfs als je de
vele oorlogen de ldimaatopwarming en an
dere rampspoed buiten beschouwing laat
Maar misschien is dat een te westerse ma

nier om naar de wereld te kijken De jongste
jaren wordt steeds duidelijker dat de econo

mische ontwikkeling van het zuiden niet
volgens de klassieke patronen hoeft te ver
lopen De digitale technologie laat er toe om
grote sprongen vooruit te maken of zelfs to
taal andere wegen in te slaan
Dé game changer van de voorbije decen
nia was de opkomst van mobiele datanet
werken De meest afgelegen gebieden kre
gen in vrij korte tijd toegang tot het internet
voor een fractie van de verbindingskost van

boost door de opkomst van mobiele com
municatie Schoolboeken zijn in het land
M Pesa maakte de Kenianen minder afhan
schaars duur en hopeloos verouderd De
kelijk van cash geld en fysieke bankkanto start up Kytabu boek probeert ze daarom
ren Maar rond het betaalsysteem groeiden te vervangen door tabiets met inhoud die re
ook andere innovaties die op maat gemaakt gelmatig wordt geactualiseerd
zijn van een land in ontwikkeling In Nairobi
Eén van de meest succesvolle Afrikaanse
ontstond een rijk digitaal ecosysteem dat start ups Andela bouwde dan weer een za
bekendstaat als Silicon Savannah
kenmodel rond hoogwaardige digitale op
Het bedrijf M Kopa Solar bijvoorbeeld leidingen Het bedrijf selecteert de allerbeste
ontwikkelt units op zonne energie die enke
le uren per dag wat licht en elektrische talenten leidt hen op tot topprogrammeurs
stroom opleveren Omdat ze voor de meeste en verhuurt hen daarna aan grote vaak
Kenianen te duur zijn om aan te kopen wor buitenlandse klanten Andela kwam we
den ze aan de man gebracht in een soort reldwijd in het nieuws toen de stichting van
leasingmodel met dagelijkse mobiele mi Facebook topman Mark Zuckerberg in het
bedrijf stapte en haalde onlangs nog eens
crobetalingen van ongeveer 0 5 dollar
We maken zo niet alleen de aanleg van 40 miljoen dollar op om in andere Afrikaan
dure stroomcentrales en netwerken over se landen uit te breiden
Silicon Savannah

bodig we vervangen ook de handel in ver
vuilende kerosine en batterijen die de Keni
anen traditioneel gebruikten als energie
bron zegt Jesse Moore de Canadese
medeoprichter en CEO Hij exporteerde het
concept intussen ook naar de buurlanden
Oeganda en Tanzania
vaste netwerken en satellieten
Kleinere lokale start ups proberen dat
Mobiele netwerken vormen zo een on
zichtbare ruggengraat van een gedecentra model van gedecentraliseerde nutsvoorzie
liseerde infrastructuur die in heel Afrika uit ningen te kopiëren In het maakcentrum
de grond schiet Het Oost Afrikaanse land Gearbox een gedeelde werkplaats in Nairo
Kenia en zijn hoofdstad Nairobi zijn op ver bi waar startende bedrijfjes prototypes kun
schillende vlakken een voorloper in die re nen ontwikkelen maken we kennis met
volutie Het symbool bij uitstek is M Pesa PayGo Energy Het bedrijfje mee opgericht
door de Nederlandse onderneemster Laura

een eenvoudige app die voor tientallen mil
joenen Kenianen dienstdoet als veilige digi Talsma bedacht een dienst met geconnec
tale portemonnee geldtransfersysteem en teerde gasflessen de gasflessen worden gra
kredietlijn De app draait op een sim kaartje tis geleverd en weer opgehaald als ze leeg
en kan daardoor ook gebruikt worden op zijn De klant betaalt telkens het gas dat hij
eenvoudige gsm s die zeker door de armste effectief gebruikt Zo hoopt het bedrijf kom
afte maken met onveilige en niet duurzame
inwoners nog veel gebruikt worden

Belgische interesse
De digitale kansen in Afrika wekken ook bij
ons de interesse van start ups hulporgani
saties en de overheid Voor vicepremier
Alexander De Croo Open VLD vormt het
thema een perfecte combinatie van zijn twee
ministerportefeuilles Digitale Agenda en
Ontwikkelingssamenwerking Hij riep vorig
jaar een platform in het leven om digitale
ondernemers en hulporganisaties meer te
doen samenwerken Dat resulteerde in een

missie van een 40 tal start ups en ontwikke
lingswerkers naar Nairoibi bijeengebracht
door Startups be en de ngo Close The Gap
Leverde de Kenia reis ook iets op Voor
een eindbalans is het te vroeg maar de eer

brandstoffen zoals kerosine of hout

Ook het Keniaanse onderwijs krijgt een
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ste indrukken zijn veelbelovend Ik heb veel
zinvolle interacties gezien tussen de Belgi
sche en lokale start ups en de ngo s Het sa
menbrengen van die twee groepen is wat
mij betreft een geslaagd experiment waar
we nog concrete resultaten van zullen zien
zegt Frederik Tibau van Startups be
Filip Lammens van VIA Don Bosco een
ngo die onderwijs en tewerkstellingspro
jecten in Afrika en Latijns Amerika onder
steunt ziet bijvoorbeeld mogelijkheden in
3D printtechnologie Ik zag hier een bedrijf
je dat een toestel ontwikkelde waarmee boe

door transfers van cash geld Dat geeft meer boom voor de private sector
Lievens gelooft in de combinatie van han
keuzevrijheid en heeft een positief effect op
de lokale economie Bovendien verloopt die del en hulp Handel kan een boost geven
hulp sneller en kanje beter checken ofze bij aan innovatie zeker als die de noden van de
lokale bevolking vervult Maar soms gaat dat
de juiste mensen terechtkomt
Ook enkele Belgische start ups zien op niet bijvoorbeeld in landen met politieke en
portuniteiten in Afrika Het Brusselse Ewala sociale instabiliteit Bovendien riskeer je de
wil het mogelijk maken om vanuit Europa meest kwetsbaren niet te bereiken omdat ze
goedkoop geld over te maken naar mobiele geen voldoende aantrekkelijke markt vor
portemonnees Dat kan veel goedkoper dan men In die gevallen moet er plaats blijven
met de bestaande cashtransfers via bedrij voor hulp
ven als Western Union En het Gentse ge Dankzij mobiele betaalsyste
omappingbedrijf Geckomatics vond in Nai
ren hun land efficiënter kunnen inzaaien In robi een lokale partner om het land beter in men kan je bijvoorbeeld de
verdeling van noodhulp
een klassiek model zouden we die dingen kaart te brengen
vanuit Kenia moeten transporteren naar Ka
goederen vervangen door
meroen Maar met een 3D printer kunnen Handel en hulp
transfers van cash geld Dat
we de stukken ter plekke printen en moeten Ngo s waarschuwen wel voor een scenario
waarin ontwikkelingshulp alleen nog mo geeft meer keuzevrijheid
we ze alleen nog doorverkopen
Tiene Lievens verantwoordelijk voor in gelijk wordt in een commercieel model
ternationale samenwerking bij het Rode Lammens Onderwijs zal dan bijvoorbeeld
Kruis wil via de mobiele schoolboeken van bijna geen financiering meer krijgen omdat VERANTWOORDELIJKE RODE KRUIS
Kytabu eerstehulpcursussen geven aan Ke er geen onmiddellijke economische return TIENE LIEVENS
niaanse scholen Maar ze ziet op termijn nog is We hebben nochtans geschoold perso
veel meer mogelijkheden Dankzij mobiele neel nodig als we de ontwikkelingsdoelstel
betaalsystemen kan je bijvoorbeeld de ver lingen van de Verenigde Naties willen halen
deling van noodhulpgoederen vervangen Ngo s mogen niet ingezet worden als hef

In de gedeelde werkplaats Gearbox kunnen startende bedrijven prototypes ontwikkelen

startups be close the gap translieu
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OOK MARKT IS
NIET VOLMAAKT

een innovatie als M Pesa mogelijk
maakte Maar net die twee bedrijven
krijgen nu kritiek op hun monopolie
positie en de hoge tarieven die ze

een deel van de behoefte invullen
maar dat geeft vaak conflicten en

Niet alleen in Kenia maar ook in bij
voorbeeld Nigeria Senegal of Lagos
ontstaan nieuwe technologische hot
spots als hefboom voor de economi
sche ontwikkeling Maar er zijn nog
enkele structurele hinderpalen Cor
ruptie en een onvolmaakt marktsys
teem blijven een belangrijke rem op
de Afrikaanse groei De Keniaanse

aanrekenen

Een ander probleem is het gebrek aan
ervaring van Afrikaanse techonderne
mers Er wordt veel geïnnoveerd
maar er komt te weinig naar buiten
Afrikaanse ondernemers zijn meestal
gefocust op hun product en niet op
de markt zegt durfkapitalist Peter Ki

ka als een nieuw Silicon Valley te be
schouwen De eerste golf investerin
gen kwam van kapitaalkrachtige
fondsen die snel geld wilden verdie
nen maar daarbij vaak de lokale be
drijven kapot concurreerden zegt
Njoroge Nganga een gepensioneerde
bankier die nu het investeringsfonds

macia

Tandaa Investments runt

techsector heeft veel te danken aan

Ook het gebrek aan lokaal kapitaal is
een probleem Buitenlanders kunnen

naar om een duurzaam ecosysteem
uit te bouwen met de hulp van een

de telecomoperator Safaricom die

misverstanden Vooral Amerikaanse
investeerders maken de fout om Afri

Ik streef er

netwerk van ethische investeerders
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