
 
 
(Tussen)Stand van Zaken van de MastersMaking2Moro Trainingen. 
 
Het MastersMaking2Moro trainingsprogramma hebben we in 2015 voor de derde 
keer neergezet. Waar we in 2012 de eerste keer de Talentontwikkelingstraining 
hebben vormgegeven, hebben we in 2014 en 2015 nog een betere versie weten neer 
te zetten. In 2014 zijn we gestart met een Businessdevelopmenttraining naast het 
talentdevelopmenttraining. Deze eerstgenoemde training is gegeven door Ajren Mol 
en Michel Lamtink van Repart BV.  
 
De deelnemers aan beide trainingen zijn afkomstig uit ons netwerk in Uganda. Ook 
hebben deelnemers van de vorige training hun verhaal enthousiast gedeeld en zijn 
daar weer nieuwe aanmeldingen uit voortgekomen. Dit jaar hebben we ook nog via 
bijzondere wegen jongeren gevonden: een Nederlandse stichting die veel werk doet 
in Uganda heeft een van hun Ugandese coördinatoren aan de training laten 
deelnemen. En als je in gesprek raakt met de manager van het guesthouse waar je 
verblijft en vertelt over het project, heb je er ook maar weer twee deelnemers bij! En 
als je via via iemand enthousiast krijgt, weet diegene zo 50 geïnteresseerden via 
haar column in de krant te krijgen voor de businesdevelopmenttraining. Maar daar 
hebben we helemaal de capaciteit nu nog niet voor….. 
 

 
 
Onze trainingen staan open voor deelnemers met verschillende achtergronden. We 
zijn niet heel kritisch in de voorwaarden waarop mensen kunnen deelnemen. Waar 
het met name over gaat is dat ze gemotiveerd zijn om hun eigen ontwikkeling te 
stimuleren. En dat ze daarbij 5 dagen van hun tijd willen investeren. We kiezen 
ervoor om een kleine bijdrage te vragen van de deelnemers van 25.000 USh (= 7,5 
euro) om de training ook waarde te geven. We maken ook mee dat dit bedrag voor 
sommige deelnemers al te veel is. Omdat ze het geld niet hebben, of dat ze door de 
hoogte van dit bedrag in de problemen komen omdat ze bijvoorbeeld geen geld 
meer hebben voor het vervoer terug. Uiteraard kijken we dan naar de persoonlijke 
omstandigheden. De totale kosten voor huisvesting, catering en transport voor de 
negentien Ugandese deelnemers voor drie trainingen (2014 en 2015) zijn 2100 euro 
geweest. Dit bedrag is volledig door particuliere sponsoren in Nederland opgebracht!. 
Het is bijzonder dat er zoveel mensen betrokken zijn bij ons idee en op deze manier 
een steentje willen bijdragen. Uiteraard zijn wij blijvend op zoek naar mensen die 



ons project financieel willen ondersteunen (echt alle kleine beetjes helpen! En grote 
ook…..) 
 
Ons idee om ook Nederlandse deelnemers aan de training mee te laten doen, 
heeft geleid dat in totaal 7 deelnemers zijn meegegaan. Waarvan een iemand zelfs 
zo enthousiast was dat ze twee keer heeft deelgenomen. Door in het programma ook 
expliciet stilt te staan bij verschillende culturele achtergronden (zowel in als buiten 
Uganda) ontstond ook een mooie dynamiek in het uitwisselen van waarden, beelden 
en ervaringen. De grootste verrassing voor ons was de opbrengst van een dag-trip 
naar verschillende delen van Kampala.  
Op drie totaal verschillende locaties kregen 
deelnemers in kleine groepjes opdrachten 
mee in het kader van culturele uitwisseling 
en reflectie. De dag bracht een ongekende 
trots voor hun vaderland teweeg bij de 
Ugandese deelnemers. Door het delen van 
de ervaringen die alle deelnemers en wij als 
trainers in onze netwerken, zijn er nu al 
mensen die hebben aangegeven volgend 
jaar ook mee te gaan naar Uganda. 
Enthousiasme schijnt besmettelijk te zijn.  
 
De Talentontwikkelingsweek was intens, bijzonder en heeft veel opgeleverd voor 
alle deelnemers en ook weer voor ons als trainers. Het blijft bijzonder om te ervaren 
hoe jongeren schuchter, enigszins bedeesd binnen komen en hoe ze aan het einde 
van de week vol trots staan te vertellen wat ze willen bereiken in hun leven en op 
welke manier ze daar stappen in gaan zetten. Soms zijn de dromen heel klein, soms 
bijna onhaalbaar. Maar het gaat erom dat vanuit een stuk zelfvertrouwen de 
volgende stap kunnen zetten. Ook vragen we oud-deelnemers hun verhaal te delen 
over hoe zij stappen hebben gezet nadat ze aan de training hebben deelgenomen.  
 
Bij de Businessweek is de focus vooral gelegd op de overtuigingen die je kunnen 
helpen of in de weg zitten om je bedrijf succesvol te laten zijn. Welke keuzes wil je 
maken? Wat moet je soms ook loslaten? Waar moet je jezelf ook scherper in 
neerzetten? En hoe kun je op een natuurlijke manier je eigen verhaal goed vertellen. 
Al deze vragen zijn aan de orde gekomen. Het bijzondere was dat een deel van de 
training ook is gegeven door Ugandesen in ons netwerk die vanuit zichzelf aanboden 
om een bijdrage te leveren. Een goede aanvulling, zowel op kennis van inhoud en 
vooral van de context en cultuur waarin de Ugandese zelf succesvol moeten worden. 
Op de laatste dag va de training hebben de deelnemers ook hun businessplan 
gepresenteerd aan de groep en aan een succesvolle Ugandese ondernemer, die ook 
veel jongeren ondersteunt in het realiseren van hun business.  
 
 
 
 
 
 



We hebben nog veel meer ideeën over hoe we volgend jaar de trainingen qua 
inhoud en qua duurzaamheid kunnen versterken. Vooral ook door een Ugandees 
netwerk te koppelen aan onze deelnemers.  
 
Zoals hopelijk voelbaar in de wijze waarop we terugkijken en ook weer vol energie 
vooruit kijken, heeft dit project bij veel mensen iets teweeg gebracht in positieve zin. 
Een van de Nederlandse deelnemers zei ook: Dit had ik nooit willen missen.  
Wij ook niet!  
 
 
Marloes en Marije  
Arjen en Michel  
	  

	  


