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TERUG

Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer vertrekt dinsdag 19 maart op een
driedaagse missie naar Lagos, de economische hoofdstad van Nigeria. Nigeria wordt
beschouwd als hét opkomende IT-land van Afrika, en wordt zelfs het nieuwe Silicon
Valley van Afrika genoemd. Samen met een 40-tal bedrijven, start-ups en ngo’s willen
ze de Belgische techscene laten kennismaken met de Nigeriaanse techscene.

Met ruim 21 miljoen inwoners en grote investeringen in telecommunicatie en
mobiele technologie wordt Lagos beschouwd als de economische motor van West-
Afrika. Dat lokt ook internationale interesse. Zo opende Facebook vorig jaar een hub
rond arti�ciële intelligentie in Lagos.

Startups.be en Close The Gap beslisten daarom om een veertigtal bedrijven, die deel
uitmaken van het Digital4Development-programma, kennis te laten maken met het
Nigeriaanse ecosysteem. Doel is om contacten te leggen en eventueel later samen te
werken. Op het programma staat onder andere een bezoek aan WeCyclers, een
sociaal programma om gezinnen aan te zetten om meer te recycleren, de AI-hub van
Facebook en een bezoek aan de Tony Elumelu-Foundation, een organisatie die
Nigeriaans ondernemerschap wil promoten.

 

Philippe De Backer: “Nigeria is een land van mensen die de handen uit de mouwen
steken. Door in te zetten op digitalisering en de jobs van morgen bouwt Nigeria

DIGITALE AGENDA 18 Maart 2019

De Backer op missie
naar Nigeria, het
Silicon Valley van
Afrika

Toggle navigation  

NIEUWS
OVER PHILIPPE
BELEID
CONTACT

   

Nederlands

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Vindt u dit goed? Ga dan verder en/of klik op de knop.

Ga verderGa verder Meer informatieMeer informatie

http://www.philippedebacker.com/
http://www.philippedebacker.com/
http://www.philippedebacker.com/#news
http://www.philippedebacker.com/#about
http://www.philippedebacker.com/#beleid
http://www.philippedebacker.com/#contact
https://www.facebook.com/debackerphil
https://twitter.com/debackerphil
https://www.instagram.com/philippedebacker/
https://www.linkedin.com/in/philippedebacker
http://www.philippedebacker.com/privacyverklaring/


3/22/2019 De Backer op missie naar Nigeria, het Silicon Valley van Afrika – Philippe De Backer

http://www.philippedebacker.com/de-backer-op-missie-naar-nigeria-het-silicon-valley-van-afrika/ 2/2

Privacyverklaring

vandaag al aan zijn toekomst. Digitale vaardigheden zijn daarbij essentieel. Zo creëer
je een ecosysteem waarbij investeerders, social pro�torganisaties, ondernemers en
talenten elkaar ontmoeten en elkaar vooruit duwen. Door Belgische ondernemers in
contact te brengen met Nigeriaanse ondernemers ontstaan misschien
samenwerkingsverbanden en krijgt ook onze digitale economie een boost.”
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De Backer en strandclubs ondertekenen engagementsverklaring voor minder plastic

De Backer: “Nooit toelaten dat Zuckerbergs en Facebooks van deze wereld voor
gedachtepolitie gaan spelen”

Satelliet beschermt Belgische vloot de klok rond tegen piraten

Opinie: Waarom moet ho�elijkheid de plaats ruimen voor “hey hoer”?

Stroomplan – “Louche zaken die de rest wegconcurreren moeten eruit”

Blockchain makes Belgian NGO VIA Don Bosco more transparent
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Sociale inspectiediensten en werkgevers social pro�t ondertekenen charter

“Met Arti�ciële Intelligentie kunnen we ons leven verbeteren”

AI 4 Belgium Coalition stelt strategie voor op vraag van Alexander De Croo en
Philippe De Backer
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