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Deze Nederlandse ondernemer helpt de Centraal Afrikaanse Republiek
aan de crypto
Doet u maar lekker cynisch: in veel armere landen wordt met grote interesse gekeken naar
alle oplossingen die crypto mogel k kan bieden.
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Jan Scheele met president Faustin-Archange Touadéra

B innovatie in de crypto denkt u misschien niet gel k aan de Centraal Afrikaanse Republiek.
Het land staat in de top 10 van armste landen ter wereld, wordt al jaren verscheurd door een
burgeroorlog en volgens het World Food Program k ken miljoenen inwoners tegen een
aanzwellende hongersnood aan door voedseltekorten.
De regering van het land heeft ondertussen forse plannen, want die willen de hele republiek
uploaden in ‘de metaverse’. En ze willen een token invoeren om het makkel ker te maken om
te investeren in het land.
De Nederlandse ondernemer Jan Scheele (35) loopt al sinds 2015 mee in de cryptowereld en
werd via via gevraagd door de regering voor advies. Quote, nooit te beroerd om te leren,
ondervroeg hem dus eens over dit ambitieuze plan.
Ha Jan, crypto in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Met welk doel?

‘De CAR is een van de landen die kampen met veel corruptie. Daardoor kan b voorbeeld niet
veel gedaan worden met de grondsto en die het land heeft, en die z n er echt enorm veel: zo
zit de bodem vol met goud. De regering hoopt die corruptie aan te pakken met het invoeren
van cryptotechnologie en het daarmee aantrekkel ker te maken voor zowel binnenlandse als
buitenlandse investeerders.’
Concreet: wat kan ik met crypto straks precies doen in de CAR?
‘Stel, je wil investeren in een goudm n. Normaal z n daar veel risico’s aan verbonden en is het
erg lange term n. Maar door het ‘tokeniseren’ van de m n kunnen mensen samen groepjes
kopen. De drempel wordt lager en bovendien is het allemaal inzichtel k.’
En waarom moet dat dan allemaal via crypto?
‘De zichtbaarheid is een groot voordeel. En vergis je niet: je zal je verbazen hoe snel er op deze
manier geld vanuit China geïnvesteerd zal worden in een land als de CAR.’
Hoe zijn ze eigenlijk bij jou terechtgekomen?
'Via via. Ik loop al sinds 2015 mee in de cryptowereld. Ik dronk ko e met iemand en voor je het
weet zit je te appen met de minister van nanciën, haha! Die gasten doen namel k niks via de
mail, maar alles via app. Ik merkte al gauw dat de president van het land (wiskundige FaustinArchange Touadéra – red.) geen domme jongen is. Die heeft meerdere proefschriften
geschreven over cryptogra e. Die wees ik op landen als El Salvador en Estland, waar al wordt
geëxperimenteerd met crypto.'
El Salvador is nou niet gelijk een onverdeeld succes. Wat kan de CAR leren van de fouten die daar
worden gemaakt?
Heel simpel: zet niet massaal bitcoin op je balans. Dat heeft de Salvadoraanse regering niet
goed gedaan, die is massaal bitcoin gaan inkopen. Maar dat schommelt zo in pr s, die
onzekerheid kun je de bevolking niet aandoen.
En Jan, we lezen ook dat de CAR het hele land ‘in de metaverse wil zetten’. Is dat inclusief de
burgeroorlog of exclusief?

'Ha, ik begr p je zorgen. Het idee is vooral om op die manier inzichtel k te maken wat het land
nou allemaal heeft aan grondsto en. Maar het metaverse-gedeelte is nog wel wat meer lange
term n.'

Nou zijn dit soort projecten altijd vrij kostbaar. Crypto-bedrijfjes halen niet voor niets tientallen
miljoenen op. Kan een arm land als de CAR dit op lange termijn wel dekken?
'Dat is lastig, ja. Een deel van het geld komt hopel k uit het kapitaal dat vr komt via de
tokenisering. Nu is het zo dat de mensen die helpen b het project, vooral professionals uit de
sector, het voor niets doen.'
Doe jij het ook ‘om niet’?
'Ja, alleen m n vliegticket is vergoed. Ik vind het niet zo sjiek om geld te vragen voor een
consultancy als ik om me heen zie wat voor armoede daar allemaal is. Bovendien is het ook
gewoon vet om te doen. Ik bedoel, stel nou dat maar 10% van dit hele project slaagt, dan zou
dat toch al een enorme innovatie z n en inspiratie voor andere landen?'
Dat zou zeker geweldig zijn. Succes Jan!
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