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Voorlopig is en blijft China nog altijd de
grootste textielproducent ter wereld.
Maar aan de Chinese hegemonie wordt
geknabbeld. De stijgende loonkosten
doendetextielproducentenandereoor-
den opzoeken. Bangladesh, Vietnamen
Cambodja hebben al een deel van de
productie ingepalmd,maarnukomtook
Afrika om de hoek kijken. Onder meer
het Ierse Primark, het Britse Tesco en
Hennis&Mauritz(H&M)hebbendestap
al gezet enmaken eendeel vanhunkle-
ren in Ethiopië. H&M wil op termijn
1miljoen kledingstukken permaand in
Afrika latenvervaardigen. «Alsgroeiend
en wereldwijd bedrijf kijken we voort-
durenduitopwelkemanierweonzekle-
reninonzewinkelskrijgen. Datdoenwe
doordeproductie inonze fabrieken, zo-
als inBangladesh, teverhogen. Maarook
doornaar nieuweproductiegebieden te
kijken», legteenH&M-woordvoersterde
stapnaarEthiopiëuit.

Ook Amerikaanse ketens, zoals VF Corp
(bekendvanmerkenals TheNorth Face,
Wrangler)enPVH Corp(TommyHilfiger,
CalvinKlein),hebbendewegnaarAfrika
gevonden. PVH heeft al een klein deel
vandeproductie inLesothoenKeniaon-
dergebracht, maar andere Afrikaanse
landen zoalsMadagascar, Benin, Rwan-
da, Senegal en Tanzania proberen ook
eengraantjemee tepikken.

80 euro/maand
WatmaaktdeAfrikaansemarkt zo inte-
ressant? Indeeersteplaats zijnde loon-
kosteninAfrikaheel laag. Dezakenbank
Sanford Bernstein berekende drie jaar
geledenaldatdeproductiekostper(kle-
ding)stuk in Ethiopië de helft lager ligt
dan in China. Een textielwerknemer in
het Afrikaanse landmoet zich tevreden
stellenmeteenmaandloonvan100dol-
lar of nog geen 80 euro. Bovendien lig-
gen de energiekosten in Afrika een pak
lager dan in China en beschikt Afrika
over de voornaamste basisgrondstof,

katoen. Maar daar stopt het niet bij.
Ethiopië, dat zich opwerpt als voor-
naamsteAfrikaansetextielland,biedtde
textielproducenten nog andere voorde-
len, zoals interessante leningen, fiscale
voordelen en goedkope fabrieksterrei-
nen. In 2012 exporteerde het land voor
99 miljoen dollar aan kledij, tegen 2016
moetdatal1 miljarddollar (770miljoen
euro) zijn. «Bijkomend voordeel is dat
Ethiopië aan de zee ligt, en dat Europa
via het Suez-kanaal snel bereikbaar is»,
zegtThomasBallwegvoordeDuitsetex-
tielfederatieGermanFashion.
De opkomst van de Afrikaanse textiel-
markten betekent niet dat de rol van de

Chinezen is uitgespeeld. Integendeel.
UiteenonderzoekvanhetCentre for the
Study of African Economies blijkt dat
Chinese ondernemers in Lesotho, Ma-
dagascar en Kenia de textielproductie
grotendeels domineren. Door kledij te
produceren in Afrika kunnen de Chine-
zende taksenomzeilendiedeVSheffen
opkledinguitChina.

Kleinschalig
Toch kan het nog enige tijd duren alvo-
rens ‘Made in Africa’ in onze kleren
hangt. «De Afrikaanse textielproductie
blijftvoorlopignogkleinschalig», vertelt
SaraCeustermans, coördinatorbijScho-

ne Kleren Campagne. Ook Eric Magnus
van Creamoda, dat de Belgische mode-
huizenvertegenwoordigt,merktweinig
van een grootschalige verschuiving.
«Maar dat kan wel snel evolueren. Als
producenten merken dat H&M of
Primark succes boeken, kunnen ze snel
volgen.»Ofhetzo’nvaartzal lopen, isnog
een vraagteken. De zakenbank Sanford
Bernsteinmerkt in zijn studie op dat de
loonkosten in Ethiopië (+18%) sneller
stijgen dan in China (+7,7%). Tegen dat
tempo is het Afrikaanse land in 2019 al
duurder dan China, en dreigt de rol van
Ethiopië snel overgenomen te worden
doorandere (Afrikaanse?) landen.

**

4 Lagere loon- en energiekosten
4 Sneller transport naar Europa

4 Aanwezigheid katoen
4 Fiscale voordelen

Made
in Africa

Hangt er binnenkort in je rok of broek een label
‘Made in Africa’? Dat is niet ondenkbaar, want
steeds meer textielketens kijken naar Afrika voor
hun productie. H&M zit al in Ethiopië, en ook de
Amerikaanse ketens achter Tommy Hilfiger en
Calvin Klein lonken naar de Afrikaanse markt.
• FRANK DEREYMAEKER •

Onze kleren zijn straks

STEEDS MEER TEXTIELKETENS PLANNEN VERHUIS WEGENS
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Arbeiders aan hetwerk in een textielfabriek inKenia, ondertussen een van de vele in het land. Foto Reuters

Ethiopië wil tegen 2016
770 miljoen euro aan
kledij exporteren, bijna
acht keer meer dan nu

Interimkantoor
zet studenten in

om jongeren aan
job te helpen

Hetnieuwe interimkantoor
TRAVAQzaldekomendeweken
enmaanden inGent, Leuvenen
Antwerpenopzoekgaannaarde
geschikte jobstudentvooreen
bepaaldevacature.Daarvoorzet
het zelf studenten (ofmatchma-
kers) in. «Wemikkenvooralop
werk tijdenshetacademiejaar»,
zegtAnkeUlens,dieTRAVAQ
leidt.

«Wemerkendat jobstudentenbij
heel wat interimkantoren niet
echt als prioriteit worden be-
schouwd.Vacatureswordenvaak
uitgedeeld op basis van wie zich
hetlaatstheeft ingeschreven.»Uit
eenenquêtebijmeerdanduizend
studenten bleek dat ‘amper’ een
vierde via een interimkantoor
vakantiewerk vond. TRAVAQ wil
naar eigen zeggen daar iets aan
verhelpen. Daarom heeft ze zelf
studenten indienst genomendie
op zoek gaan de juiste jongere
voor de juiste job. Zo hoopt het
platformbeteraansluitingtevin-
denbijde leefwereldvanstuden-
ten. «Natuurlijk letten we er wel
opdatzeditkunnencombineren
met hun studies», verduidelijkt
Ulens. De matchmakers gaan op
pad in Gent, Leuven en Antwer-
pen. Concreet kunnen bijvoor-
beeld advocatenkantoren via
TRAVAQ meer gericht op zoek
gaan naar rechtenstudenten, of
archiefdienstennaarhunstudie-
genotenbij geschiedenis. (DM)

Gentse student overhandigt Richard Branson businessplan

«Help mij 1 euro-miljonair te worden»
«Iedereenheeftgoede ideeën,maarde
meestenhebbenniethet lef omzeuit te
voeren.»NadiequotevandeBritse
multimiljonair enVirgin-baasRichard
Bransonopeenpersconferentie in
AntwerpenstonddeGentse studentBen
VanParys (25)gisterenrechtomhem
promptzijnbusinessplan teoverhandi-
gen. «Ikwilmetzijnhulpdeeerste
1euro-miljonairworden.»

50euroomeenavondje indebat tegaan
met Richard Branson. Zo’n 1.700 tickets
mensen hadden er in de Antwerpse
stadsschouwburg gisteren 50 euro voor
over.Zakenluivanalleslagengeïnteres-

seerden kwamen luisteren naar zijn
theorieën over zijn ‘dada’: duurzaam
ondernemen en de ecologische voetaf-
druk. Onder hen ook student Ben Van
Parys. «Zes maanden al probeer ik in
contact te komen met hem», vertelt de
25-jarige studentGeneralManagement
aan de Gentse Vlerick Business School.
Via via had hij eenmeet & greet gewon-
nen, maar stiekem was hij ook binnen-
geslopen op de persconferentie die aan
hetdebatvoorafging.

Vol zelfvertrouwen
Met een vlotte tred en vol zelfvertrou-
wen stapte Van Parys op zijn ‘idool’ af

met een grote enveloppe. «Mijn plan is
om de allereerste 1 euro-miljonair te
worden doordat 1 miljoen mensen me
1 euro geven. Waarom? Omdat ik de
helft aan een goed doel doneer, en de
andere helft wil investeren in jonge
ondernemers.»
Waarom hij Branson nodig heeft? «Ik
zou hem willen vragen mijn project te
steunenenéénvandedonateurséénvan
zijn geplande commerciële ruimte-
vluchten te schenken.» Afwachten nu
voor de student. Zijn gegevens zitten in
de omslag, maar Branson zelf gaf niet
meteen aan heel geïnteresseerd te zijn
inhet charme-offensief. (SCA) BenVanParys gaf op de persconferentie zijn plan aan demiljonair. De Scheirder

Voor het eerst
geen oogkleppen op
Waregem Koerse
Paardendragenvoorheteerstgeen
oogkleppenopWaregemKoerse in
de Gaverbeekhippodroom, waar
deze namiddag ruim 40.000 toe-
schouwers worden verwacht. Dat
melden dierenrechtenorganisatie
GAIA en de organisatie. Een ren-
paardheeftzonderoogkleppeneen
veelbeterzicht,waardoorhetmin-
der snel op hol zou slaan wanneer
het een jockey verliest. Hierdoor is
erminderkansdateenpaardopeen
andere baan of zelfs in het publiek
terechtkomt.Deextramaatregel in
overlegmettrainerskomternaeen
dodelijkongeval in2013.Toenwerd
het Franse paard Tyquaveron ge-
euthanaseerdnaeenzwarevalaan
dehindernisIerseBerm.Dit jaarzijn
ook de hindernissen in de hippo-
droomtrouwensveiliger.Alleafzet-
balken voor de hindernissen zijn
smaller en veren mee. Hier-
doorbehouden
paardenmeer
hunevenwicht
en kunnen ze
hoger
springen.
(LPS)

Beleggen indeopvolgersvanVincentKompanyof
EdenHazard?Het kan, enuhoeft er zelfs niet lan-
gersteenrijkvoortezijn.HetPortugeseVentureFC
wil vanaf oktober elke voetballiefhebber en/of
belegger de kans geven in een voetballer te inves-
teren. Het bedrijf denkt aan bedragen als 50 à
100euroomeenstukjevandeeconomische rech-
tenvaneenspeler inhanden tekrijgen.
«Investereninvoetballers isvoorgewonefansniet
weggelegd, maar via Venture FC willen we dat
veranderen», zegtoprichterHugoCastro(38).«We
geven gewone voetbalfans de kans te investeren
in spelers tussen 16 en 20 jaar oud, van over de
hele wereld komen: Latijns-Amerika, Portugal,
Nederland,België, ItaliëenOost-Europa.Elkespe-
lerzaloponzewebsiteeenpaginakrijgen,waarop
video’s, scoutingrapporten en statistieken te zien
zijn,zodatpotentiële investeerderseengoedbeeld
krijgen van onze spelers en kunnen beslissen in
welke speler ze investeren.»

Nog geen namen
De start-up lanceert pas in oktober zijn dienst,
maarerzijnnualhonderdengeïnteresseerdenvan
over de hele wereld, zegt Castro. En de opbrengst
voorbeleggerskanvolgenshemheelhoogzijn.«De
toptransfers haalden een gemiddeld rendement
van veertig keer het oorspronkelijke inves-
teringsbedrag.Wekunnenuiteraardgeenprecieze
rendementengaranderen,maarhet geeftwel aan
wat jekuntverwachten.»
Omhetpubliekvertrouwdtemakenmethetplat-
formwilVentureFCstartenmethetaanbiedenvan
een vijftal spelers. Castro denkt onder meer aan
Belgische voetballers, maar wil nog geen namen
prijs geven. «We hebben nu een lijst van 30 top-
spelers die zorgvuldig geselecteerd werden door
onsteam.Wehebbeneenscoutdiewerktvooréén
van de topdrieclubs in Portugal.We zijn klaar om
samen te werken met een bank of een investe-
ringsfonds,maar er zijn ooknog anderemoge-
lijkheden.Wezijndatnuaanhetbekijken.»
Alternatievevormenvanfinancieringzijnaan

een opmars bezig in het voetbal. Zo verstevigen
investeringsfondsenhungreepopdeEuropeseen
Belgischevoetbalwereld.Vorigjaaralleenalwaren
1.100voetballers,goedvooreenmarktwaardevan
1,1miljardeuro,viazogeheten ‘thirdpartyowner-
ship’ in handen van investeringsfondsen, bedrij-
venof andere voetballers. Dat blijkt uit een studie
dieKPMGSpanjevorigjaarmaakteinopdrachtvan

deEuropeanClubAssociation (ECA).
Achterdieinvesteringsfondsengaanzeerkapitaal-
krachtige en schimmige investeerders schuil, die
media-aandacht te allen prijze vermijden, zoals
Doyen Sports, mede-eigenaar van topspelers als
Falcao en Neymar en het grootste en bekendste
investeringsfonds inEuropa.

Mensenhandel
In die context vallen ook regelmatig de woorden
‘mensenhandel’, ‘witwaspraktijken’ en ‘slavernij’.
Toch valt het er niet onder, zegt Wim Bontinck,
hoofd van de cel mensenhandel van de federale
politie.Hetzelfdegeldt voorVenture FC. «Veel van
diepraktijken lijkennietkoosjer,maarvallen juri-
dischnietondermensenhandel», aldusBontinck.
Hugo Castro benadrukt dat het bedrijf geen in-
vloedwil uitoefenen op clubs en spelers, zoals bij
sommige investeringsfondsen wel het geval is.

«We nemen niet meer dan 20 procent
van de economische waarde van een
speler over, anders zoudenwe geen
investeerdersmeer zijn.Wevinden
ook dat er meer beperkingen en
regelsmoetenkomenvoor investe-
ringsfondsen in het voetbal (de FIFA

ishet fenomeen ‘thirdpartyownership’
aan het onderzoeken en wil het vanaf

volgend jaar aan banden leggen, red.).We zullen
aan alle wetgeving voldoen en ook volledig
transparant zijn.Wiewil investeren,moet zich
aanmeldenmet een officieel identiteitsbewijs.
De lijst van investeerders zal beschikbaar zijn
voor FIFAenandereorganisaties, als zedaarom
vragen.» (DM)

**
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Koppen is slechtvoorkin-
derhersenen, vindteen
groepAmerikaansevoet-
balmama’s. Endus trekken
ze tenstrijde tegendeFIFA.
Zewillenviaeenrechtszaak
kopballen latenverbieden
voor spelers jongerdan14.
«Geensprakevan», reageert
MichelD’Hooghe.

Vijf Californische voetbal-
mama’s hebben een klacht
ingediend tegen wereld-
voetbalbond FIFA. Volgens
hen loopt hun kroost een
groot risico op permanente
hersenschade door een
overvloedaankopballen.De
vrouwen halen tal van we-
tenschappelijkestudiesaan,
waaruitmoetblijkendathet
kopspel in het voetbal erg
gevaarlijk is — zeker voor
jonge voetballers, bij wie de
schedelpan nog niet volg-

roeid is. Daarom vragen de
voetbalmama’s dat de FIFA
kopballenabsoluutverbiedt
voorkinderenjongerdan14.
De FIFA heeft officieel nog
nietgereageerdopdeklacht.
Maar Michel D’Hooghe, ex-
voorzitter van de medische
commissie van de FIFA is
duidelijk: «Er is geen sprake
van dat we het kopspel zul-
lenverbieden.»Watnietwil
zeggen dat er in het voetbal
geen aandacht is voor de
problematiek. Zo kregen
scheidsrechters en artsen
tijdens het WK in Brazilië
richtlijnen om in geval van
eenmogelijkehersenschud-
ding eerst neurologische
tests te latenuitvoeren voor
de speler opnieuw het veld
op mocht. Ook zou de FIFA
werken aan een voetbal die
de impact op het hoofd ver-
mindert. (SSL) ThinkStock

Portugees bedrijf laat gewone mensen
investeren in (Belgische) topspelers

Als het van het bedrijfje Venture FC afhangt, kunt u binnenkort inves-
teren in voetballers. Voor 50 à 100 euro krijgt u een stukje van de

economische rechten van een speler. Mensenhandel? «Nee», zegt
Wim Bontinck van de cel mensenhandel van de federale politie.

Beleg eens in
een voetballer

Grote transfers halen
een gemiddeld rendement
van 40 keer de
oorspronkelijke inleg

HUGO CASTRO, VENTURE FC

Moeders dienen klacht in
tegen FIFA omdat kinderen
te vaak moeten koppen


