
Two sides of the same coin 

 
Gesprek met Theopista. 

Theopista heeft deelgenomen aan de training two sides of the same coin. 

Het was een training voor vrouwen om hun eigen werk te creëren en zo 
een eigen inkomen te kunnen verwerven. In de training hebben vrouwen 

nagedacht over hun passie en waar ze blij van worden. Van daaruit 
bedenken hoe je van je passie, je werk kunt maken. Theopista heeft 

gekozen voor naaiwerkzaamheden en wil kleding en tassen maken om te 
verkopen. Theopista heeft in de training geleerd dat het gemakkelijker 

kan zijn om samen te werken en zo, mogelijk met een andere vrouw 
samen een bedrijfje op te zetten. Je kunt elkaar dan aanvullen met 

produceren en verkopen. 
Theopista had een andere vrouw gevonden om mee samen te werken. Zij 

zou de producten die Theopista maakt verkopen. Dat is helaas niet goed 
gegaan. De andere vrouw deed haar werk niet goed en stal geld van de 

opbrengst 
Theopista is erg teleurgesteld en boos geworden en heeft de 

samenwerking opgezegd. Ze geeft aan dat het erg moeilijk is om een 

samenwerkingspartner te vinden die je goed kunt vertrouwen en werkt nu 
alleen. 

 

  
 

Ze heeft een naaimachine gekocht en maakt schorten, tassen en 
haarbanden. Tussendoor probeert ze haar producten te verkopen op de 

markt. Ze vertelt dat de markt als afzetgebied niet voldoende is. Ze gaat 
op zoek naar winkels die haar producten willen verkopen. Haar grote 

droom is om eens een eigen winkel te hebben op een plek in de stad. 



Theopista woont zelf in een klein dorp waar een eigen winkel niet rendabel 

zal zijn. 
 

  
 

Theopista heeft ook deelgenomen aan de training micro-finance. Daar 
heeft ze veel van geleerd. Ze heeft geleerd dat het vooral belangrijk is dat 

je elkaar moet kunnen vertrouwen. Bij het opzetten van een spaar en 
leensysteem beheert een persoon het geld wat de andere vrouwen 

sparen. In de training hebben de vrouwen geleerd dat het belangrijk is om 

eerst te sparen zodat er voldoende geld is om uit te lenen. De groep van 
Theopista heeft al 50.000 Ush gespaard. Als er heel veel gespaard is gaan 

ze een bankaccount openen. Niet iedereen van haar groep doet mee. De 
een heeft niet genoeg geld om te sparen en een ander heeft weer niet 

genoeg vertrouwen in het beheren van het geld. Hieruit blijkt maar weer 
hoe belangrijk het is om goede afspraken te maken met elkaar en deze 

afspraken ook na te komen zodat je elkaar kunt vertrouwen. Zoals 
iedereen weet moet vertrouwen groeien om ook een spaar en 

leensysteem te laten slagen.      19 januari 2014. 


