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Wie mijn boeken heeft gelezen weet dat ik meer
dan eens heb geschreven over de hoopvolle toekomst van het werelddeel Afrika. Dankzij de wet
van de remmende voorsprong kan het ooit de westerse wereld overvleugelen. Als alle fossiele
brandstoffen zijn opgebruikt, zal het met de eeuwige zon van de Sahara de energieleverancier van
de wereld worden. Ook al gebeurt dit pas over
anderhalve een eeuw, de eerste tekenen zijn er al.
Daaraan is deze week Mijn weekblad gewijd.

de van waarschijnlijk meer dan zes procent per
jaar, hoger dan in Azië. Waar Europa en NoordAmerika worstelen met grote economische problemen, biedt Afrika een aanblik van hoop, energie en kansen. Iedereen die zich professioneel met
Afrika bezighoudt, kent deze positieve ontwikkelingen. Maar veel mensen die Afrika alleen kennen vanuit de media, hebben vaak nog niet dit
positieve beeld van Afrika voor ogen.”
Het gaat misschien nog sneller dan ik had gedacht, hoewel ik vrees dat het continent ook nog
door een hel van vele oorlogen zal moeten gaan
zoals ook Europa pas na eeuwen van broederstrijd
het machtigste continent van de wereld kon worden.
Voor wie gelovig is ligt de veronderstelling voor
de hand dat de Schepper met vooruitziende blik de
Sahara liet ontstaan om eens als energieleverancier van de wereld te kunnen dienen.

Vreemde boodschap
Dankzij de toenemende vervuiling van het Internet ontving ik dezer dagen per email de volgende
boodschap:

Op 17 november organiseert de Evert Vermeerstichting: de Afrikadag 2012 met lezingen en discussies over Afrika en internationale samenwerking. Poppodium Paradiso, debatcentrum De Balie en het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam
vormen het decor van de Afrikadag. Hoofdgast
Mohamoud Ahmed Nur, burgemeester van de
Somalische hoofdstad Mogadishu, zal vertellen
over de hoopvolle toekomst van zijn stad na een
twintigjarige burgeroorlog.
Onlangs verscheen ook de publicatie Het nieuwe
Afrika van de Netherlands-African Business
Council en het Afrika-Studiecentrum. Ik citeer uit
het voorwoord:
“Voor het eerst in de moderne geschiedenis is de
economische groei van het Afrikaanse continent
hoger dan waar dan ook ter wereld: een gemiddel-

“Geachte klant,
Onlangs heeft onze gegevens blijkt dat uw INGrekening possibleness door een derde partij illegale binnenkomst. De veiligheid van je account is
onze primaire zorg, krachtige besloten om uw
account tijdelijk toegang te beperken. Om volledige toegang tot uw account moet u uw gegevens te
herstellen om te bevestigen via de link. Zodra uw
gegevens naar ons verstuurd zijn gecontroleerd en
bevestigd, krijgt u een oproep ontvangt van ons zo
spoedig mogelijk en uw account zal volledig worden hersteld. Wij danken u voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
ING Bank kantoor in Amsterdam”
Blijkbaar nemen oplichters tegenwoordig zelfs de
moeite niet de Nederlandse taal te beheersen en
menen zij dat hun medemensen even dom zijn als
zijzelf.

