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‘AfrikaansAdyen’ zetbankenbuitenspelmetbetaalplatform
RutgerBetlem
Amsterdam

Demobieletelefoonopendedewe-
reld voor veel Afrikanen.Het con-
tinentpionierdemetmobielbeta-
len,maar de laatste jaren lijkt die
ontwikkelingkrakendtotstilstand
gekomen.HetZuid-Afrikaansefin-
techbedrijfMFS Africa, dat recen-
telijk een Nederlandse investe-
ring kreeg, probeert dit weer vlot
te trekken.

DareOkoudjou,deoprichtervan
MFS Africa, viert tijdens een kort
bezoek aanNederland de nieuwe
investeringsronde van $4,5mln.
Het Amsterdamse investerings-
fonds Goodwell was bij die kapi-
taalinjectie betrokken. MFS wil
het geld steken in technologie en
hetveroverenvaneengrotermarkt-
aandeel.

Okoudjou ismet zijnbedrijf ac-

Steeds meer Afrikanen
willen niet meer naar
de bank, maar willen
rekeningen met hun
mobieltje betalen

Een kiosk omgeld over te
maken in Congo. FOTO: HH

tiefopeenversnipperdcontinent,
datbestaatuit54 landen,waarvan
een aantal klein. Elk land heeft
meerdere systemen voormobiel
betalen.MFSknooptzo’n170mil-
joen telefoonportemonnees op al
diesystemenaanelkaar,waardoor
eenbezoekaandebankofhetwis-
selkantoornietmeernodig is.

Het betaalbedrijf lijkt daarmee
op het Amsterdamse Adyen, dat
de verbinding vormt tussen ban-
ken, internetbedrijven en de con-
sument en dat vaak gezienwordt
als beurskandidaat.Het grote ver-
schil tussendetweeisdatMFSzich

niet richt op betaalkaarten,maar
enkel op bankrekeningen die ge-
koppeld zijn aan demobiele tele-
foon. Okoudjou sprak in Neder-
land ook met de oprichters van
Adyen.
Nu demeest gebruikte betaal-

systemeninAfrikagekoppeldzijn,
kijktOkoudjounaarnieuwemark-
ten,zoalsafrekenenbijonlinewin-
kelen. Zijn grote voorbeelden zijn
in China te vinden, waar techno-
logiegiganten Alipay en Tencent
van demobiele telefoon het por-
taal tot de rest van dewereld heb-
bengemaakt.Chinezenbetalenvia
hunmobieltjededagelijksebood-
schappen,rekenenbioscoopkaart-
jesafofmakenereenafspraakmet
de gemeentemee.

Afrikanenhebbenlangmetver-
ouderdemobiele technologie ge-
werkt, zegtOkoudjou.Numobiel-
tjes op het continent moderner

worden, verwacht hij dat bedrij-
venmet nieuwe diensten komen.
‘Ik ziedat landenalsGhana,Nige-
riaenKeniaeenenormeinhaalslag
maken.Betalenmetdemobielete-
lefoonwas lang niets anders dan
eentegoedkaart.Datveranderton-
derdrukvandewensenvandemo-
derneAfrikaanse consument.’

Okoudjou denk dat zijn bedrijf
daarbij een sleutelrol kan vervul-
len. ‘Ik zie niet in waaromweniet
kunnenuitgroeientotdeAlipayvan
Afrika.’ De MFS-oprichter waar-
schuwt dat telecombedrijven, die
langde innovatie inAfrika gevoed
hebben, ineenbijroldreigentebe-
landen. ‘Er is bij die partijen spra-
kevaneenafwachtendehouding.’
Banken hebben zich volgens

Okoudjou ‘laten verrassen’ door
de telecombedrijven bij de op-
komst vanmobiel betalen in Afri-
ka.Hijverwijstnaardeagentenbij

wieAfrikanengeldophunmobiele
accountkunnenzettenofgeldkun-
nen overmaken. ‘Daarvan zijn er
nutweemiljoen.Diewarener tien
jaar geleden nog niet. Metmaxi-
maal honderdduizend bankkan-
toreninderegiosub-Saharaeneen
grootwantrouwenover traditione-
le banken is die strijd al verloren.’

Okoudjouzietovereenkomsten
met de Europese bancaire sector.
‘Bij debank regelde jeal je geldza-
ken, nu wordt dat meer enmeer
losgekoppeld. De betaalrekening
zalalseerstenaarfintechbedrijven
gaan.’Datdeterugkerendebancai-
rehandelingenverdwijnen, ‘veran-
dertderelatiemetdeklant’, zegtde
MFS-directeur. ‘Een leven lang bij
dezelfde bank bankieren bestaat
nietmeer. Banken hebben het te
langtegemakkelijkgehad,nuzul-
len zehardmoetenwerkenomde
klant terug tewinnen.’
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