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2 Texaf bestudeert de

oprichting van een digi
tale campus in Kinshasa Wat
betekent dat concreet

We bieden bij de start enkele
honderden vierkante meters

vragen aan

Philippe
Croonenberghs

ruimte in een niet gebruikt ge
bouw aan start ups scholen en
digitale activiteiten Het gaat
om lokale mensen Er zijn al drie
partijen geïnteresseerd maar ik
kan nog geen namen noemen
Een van de drie wil een school

f

Texaf voorzitter

voor programmeurs beginnen
Meer dan de helft van de Con

1

M

1U zegt dat er veel interes
se is voor de nieuwe tech

nologische pool van Texaf
Wie is geïnteresseerd
In België hebben we contact
met BeCentral een hub die on
derdak geeft aan start ups en
met Close the Gap een sociaal
initiatief dat oude computers
van bedrijven schenkt aan ont
wikkelingslanden We hebben
ook contacten met Afrikanen via

Partech Africa een fonds dat in
vesteert in Afrikaanse technolo

giebedrijven We hebben in de
cember beslist 1 miljoen euro te
investeren in dat fonds

golese bevolking is jonger dan
18 jaar Het is de bedoeling nog
dit jaar te starten met de hub
Een eerste investering van
250 000 euro daarvoor is goed
gekeurd Daar komen misschien
nog enkele honderdduizenden
euro s bij maar het is niet de be
doeling miljoenen te investeren

3 Is er voldoende basisin
frastructuur voor die nieu

we activiteit zoals elektrici
teit en internet

Elektriciteit is geen probleem
We hebben goede hoop dat we
internet kunnen krijgen Er is
wel nog wat lobbywerk nodig
om voldoende bandbreedte te

krijgen WV
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