Two sides of the same coin
Gesprek met Mary Rose Redlin.
Dit jaar wil Mary Rose geen training geven voor nieuwe mensen. Ze wil de
vrouwen die al een training gehad hebben een vervolg en een boost geven om
door te gaan. Daarvoor denkt ze aan een excursie met 20 jonge vrouwen naar
Kampala. Ze gaat eerst overleggen met hen maar haar idee is een bezoek aan
een paar succesvolle vrouwen om te zien hoe zij hun bedrijf runnen. Mary Rose
wil de meiden ook meenemen naar een galerie om te laten zien wat
ontwikkelingen zijn en hoe je je producten kunt presenteren. Verder naar het
museum. Mary Rose merkt dat er in de training wel over cultuur gesproken
wordt maar dat ze weinig kennis hebben over hun eigen cultuur en geschiedenis
van Oeganda.
Een ander idee is om een paar workshops te organiseren. In Oeganda is snap
chat erg populair. Dat werkt gemakkelijker dan facebook en wordt veel gebruikt
om reclame te maken voor je bedrijf. Daarom denkt ze aan een workshop snap
chat waar vrouwen leren hoe ze dat kunnen gebruiken voor hun bedrijfje.
Een andere workshop zou met Albert (kunstenaar) vorm gegeven kunnen
worden. De vrouwen kunnen dan nieuwe technieken leren maar ook hun
creativiteit prikkelen. Creatief zijn is in Oeganda noodzakelijk om alle
hindernissen die ze tegen komen te overwinnen.
Mary Rose denkt ook aan een train de trainer opleiding. Ze wil vijf meiden
opleiden die dan de basistraining in het opzetten van een eigen bedrijf kunnen
geven. Ze vindt het tijd worden dat vrouwen zo langzaam aan haar werk gaan
overnemen. Maar dat gaat niet zomaar dus een train de trainer cursus is dan wel
nodig. Meerdere dames zullen opgeleid moeten worden omdat de vrouwen
regelmatig in problemen komen, meestal zonder dat ze daar zelf iets aan kunnen
doen. Er gebeurt iets wat niet gepland is en waar ze geen invloed op hebben
maar waardoor ze wel in de problemen komen. Vaak ook door veel druk van
buitenaf. Zo is Dear, een veel belovende vrouw in een depressie geraakt door de
druk die op haar werd uitgeoefend. Dear heeft een deel van het
trainingsmateriaal vertaald in de locale taal. Dear kon al een deel van de training
geven maar is nu uitgeschakeld door de druk van buitenaf.
Constance is een andere (ex) studente van Two sides of the same coin. Na de
training is Constance gestart met breien. Ze heeft een breimachine gekocht en
een contract weten af te sluiten met een school om de truien van het
schooluniform te breiden en te leveren.

Daarnaast is ze een ijzerwinkel gestart. Ze verkoopt ijzerwaren en cement.
Constance heeft een leverancier gevonden waarmee ze heeft uit onderhandeld
dat ze pas hoeft te betalen wanneer de geleverde producten zijn verkocht. Dat is
heel uitzonderlijk in Oeganda. Nu zit ze voor de winkel te breien als er geen
klanten zijn.
Moreen is een dame die in 2015 de training van Two sides of the same coin heeft
gedaan. Zij is een groetentuinderij gestart en doet veel werk voor Two sides of
the same coin. Zij onderhoud de contacten met (ex) studenten en regelt een
heleboel dingen wanneer May Rose in Amerika zit. Moreen is de rechterkant van
Mary Rose in Oeganda en is betrokken bij de nieuwe ideeën voor Two sides of
the samen coin.
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