MastersMaking2Moro 2018

Wat leuk dat jij interesse hebt in MM2M en het prachtige Uganda! Wij vertellen je graag
meer over Stichting Vledder Helpt waarin MM2M een plek heeft, over de focus van MM2M
in 2018, over mooi Uganda en de mogelijkheden om daar rond te reizen en over onze
werkwijze om een duurzaam resultaat in Uganda te bereiken.
Eerst iets over Stichting Vledder Helpt & MM2M
Sinds 2012 geven we trainingen en participeren we in projecten die tot doel hebben om jongeren in de
gemeente Westersveld en in Uganda te ondersteunen om zelf eigenaarschap te nemen over hun eigen
toekomst door talentontwikkeling en businessdevelopmenttrainingen te geven. Dit alles doen we onder de
vlag van de stichting Vledder Helpt.
Van oudsher heeft de stichting ziekenhuizen en scholen in Uganda ondersteund met het bouwen van scholen
en gebouwen. Sinds januari 2017 heeft Vledder Helpt een nieuw bestuur dat ook een nieuwe weg is
ingeslagen in de manier waarop we willen bijdragen aan de ontwikkeling van de talenten van jongeren. We
geloven dat ‘empowerment’ van jongeren, dus het sterker maken van hun eigen handelingsvaardigheid
uiteindelijk meer effect heeft voor het vormgeven aan de eigen toekomst van de jongeren zelf!
Omdat we nu ruim 5 jaar trainingen hebben gegeven in Uganda, hebben we aardig in beeld wat werkt en wat
niet. En zijn we gezegend met een goed netwerk en een aantal zeer bevlogen contactpersonen ter plekke die
ons van veel deelnemers en goede ondersteuning voorzien.

Waar wij op focussen in 2018
Om de duurzaamheid van de trainingen te vergroten willen we in de eerste plaats in 2018 langer op de twee
belangrijkste locaties blijven, om meer ondersteuning te bieden aan de deelnemers van de trainingen, maar
ook te verkennen hoe we meer bedding kunnen geven en verbindingen kunnen leggen met andere
organisaties.
In de tweede plaats willen we de duurzaamheid van onze MM2M trainingen vergroten door te investeren in
de groep trainers die meegaan vanuit Nederland. Voorafgaand aan de reis naar Uganda zullen de trainers in
Nederland begeleid worden bij twee centrale vragen: wat wil ik leren in Uganda? Waarom ga ik mee? En: wat
is mijn specifieke expertise en hoe wil ik dit in Uganda inzetten? Door te werken vanuit twee locaties in
Uganda creëren we ruimte voor meer trainers uit Nederland dan voorgaande jaren. Wij zijn heel benieuwd
naar jou en jouw bijdrage aan dit geweldige land en haar vriendelijke bewoners.
Welke trainingen geven we in Uganda?
1. Businessdevelopmenttraining
2. Train the Trainer & talentdevelopmenttraining
3. Field of education: working at schools with teachers and students (primary, secondary and vocational
education)
De businesstraining is bedoeld voor jonge ondernemers die al een eigen bedrijf hebben of die op het punt
staan om een eigen bedrijf te beginnen. In de training verkennen we wat hun drijfveren zijn, hun eigen
talenten, wat ze willen bereiken en welke stappen ze hierin kunnen nemen.
De training wordt gegeven door ervaren ondernemers & trainers uit Nederland. Als jij een ondernemer bent
of het erg leuk vindt om met jonge ondernemers te werken, dan kun je in de training jouw bijdrage leveren!
De Train the Trainer en talentdevelopmentraining heeft tot doel om nieuwe trainers op te leiden. Dat
betekent dat we mensen ondersteunen in het leren faciliteren van talentdevelopmentraining. Dit doen we
door hen eerst de vaardigheden, kennis en houding mee te geven waarmee ze vervolgens onder supervisie
van ervaren trainers een groep jongeren gaat begeleiden in talentontwikkeling. Als jij een ervaren
trainer/facilitator bent of jouw kwaliteiten liggen in het ontwikkelen van talenten, dan is dit een prachtige
plek om jouw bijdrage te leveren!
We hebben in de afgelopen jaren veel contact gehad met
schoolleiders en leerkrachten op diverse scholen in Uganda.
Jonge, zeer ambitieuze mensen die vanuit hun passie willen
werken om leerlingen de kennis en vaardigheden mee te
geven om in hun eigen community bij te dragen en ook hun
eigen inkomen te genereren. Ze zijn op zoek naar ervaringen
en kennis over hoe zij in Uganda met de beschikbare middelen
de kwaliteit van het onderwijs een grote impuls kunnen geven.
Heb jij er plezier in om jouw ervaringen in het onderwijsveld te
delen met deze enthousiaste schoolleiders en leerkrachten,
dan kun je hier je ei kwijt!

We trainen en ondersteunen scholen in Mutolere en Fort Portal
In de afgelopen jaren hebben we eigenlijk 2 locaties gevonden waar we de trainingen willen geven.
Mutolere is een heel klein dorp, opgezet rondom een ziekenhuis. Marije heeft hier haar jeugd door gebracht.
In Mutolere is er vooral een sterke band met de scholen terplekke. Maar ook hier geven we de Train the
Trainer & talentdevelopmenttraining en de Businessdevelopmenttraining.
Mutolere ligt vlakbij de grens met Rwanda en Congo, omgeven door de prachtige Virunga vulkanen range
(beroemd door Dian Fossey en Gorilla’s in de mist) en gesitueerd aan twee mooie meren. De omgeving is
prachtig hier!
Fort Portal ligt in West-Uganda en wordt van Congo gescheiden door de Rwenzori Mountains, een van de
meest bijzondere bergketens in de wereld door de unieke vegetatie. Met Mount Margerhita als hoogste punt,
staat deze berg in de top 5 van bergtoppen in Afrika. In Fort Portal hebben we de mogelijkheid om door te
gaan met het ondersteunen van jonge ondernemers, kunnen we de Train the Trainer training verder
vormgeven en werken we nauw samen met schoolleiders van primary and vocational schools.
Beide regio’s liggen wat hoger en zijn daarmee ook iets koeler dan andere gebieden in Uganda. De omgeving
in beide gebieden is prachtig!
We hebben in de loop van de tijd in beide plaatsen betrouwbare en prima verblijven als trainingslocatie en als
verblijfslocatie.

Als je besluit mee te gaan dan ziet het programma van je aanmelding tot aan je thuiskomst er zo uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aanmelden
Voorbereiding in Nederland: persoonlijke en professionele ontwikkeling
Bijdrage aan de training
Naar Uganda
Aan het werk
Rondreis
Terug naar huis

1. Aanmelden
Als je zeker weet dat je mee wilt naar Uganda om daar je bijdrage te leveren en tegelijkertijd ook open te
staan om te leren van de deelnemers en van alle ervaringen in Uganda, dan kun je dat laten weten door
contact op te nemen met Marije, Anke of Arjen. Op basis van jouw wensen en die van andere deelnemers,
proberen we een programma samen te stellen waarbij er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met
de wensen en mogelijkheden.
Als je nog niet zeker weet of je mee kan/wil, laat het ons dan ook weten. Dan gaan we onze planning
maken en kun je alsnog aansluiten als de planning ook bij jouw ambitie past.
2. Voorbereiden
We willen alle Nederlandse en Ugandese deelnemers zo goed mogelijk voorbereiden op deze trainingen.
Dat doen we door goed in beeld te hebben wat je zou willen bijdragen, zodat we ook tijdens de
vormgeving van de training daar op in kunnen spelen. Tegelijkertijd willen we ook graag weten wat jij zou
willen leren of ontwikkelen. Of dat nu persoonlijk of professioneel is. We dagen je uit om kritisch te zijn op
je eigen leren, om op die manier ook nog bewuster te zijn van je eigen rol, plek in het leer- en
ontwikkelproces van de Ugandese deelnemers. Je wordt hierin ondersteund door de drie trainers (Arjen
Mol, Anke van Oostveen en Marije Boot).
Naast de mentale en spirituele voorbereiding, gaan we je ook adviseren in de praktische voorbereiding.
Dat betreft zaken als tickets, visum, inentingen etc. Misschien wil je ook nog een trip of reis door Uganda
maken. Ook daar kunnen we je bij adviseren.
3. bijdrage aan de training
Op basis van jouw ambitie, expertise en leervraag, kijken we met jou wat voor jou een passende plek en
rol is in een training. Het kan zijn dat je een ervaren trainer bent en je graag vanuit die plek een bijdrage
levert. Het kan ook dat je vooral op onderdelen een inhoudelijke bijdrage wil leveren tijdens de training.
Of juist graag in kleine groepjes of 1-op-1 wilt werken. Er is veel mogelijk. We hebben wel een bepaalde
lijn en opbouw in een training, maar er is absoluut ruimte om dat aan te passen op zowel de doelgroep als
de bijdrage van jou.
Het hele programma van MM2M wordt financieel ondersteund door de stichting Vledder Helpt. Door
middel van donaties kunnen we de onkosten van accommodatie en trainingsmaterialen dekken. Wij als
trainers krijgen daar niet voor betaald door de stichting. Het zou mooi zijn als het potje voor dit
programma steeds wordt aangevuld. Voor 150 euro kan een jongere een week lang deelnemen aan een
training. Mogelijk heb jij in jouw netwerk nog mensen die zouden willen en kunnen sponsoren, waarmee
wordt de continuïteit van het programma ook mogelijk gemaakt.

4. naar Uganda
KLM brengt je naar Uganda. Misschien reis je alleen, misschien met andere Nederlandse deelnemers.
Op het vliegveld staan we klaar om je op te halen om je de volgende dag naar de trainingslocatie te
brengen. We zorgen voor veilig vervoer en goede chauffeurs.
In Uganda hebben we goede (soms eenvoudige) locaties waar we verblijven. Afhankelijk van de regio
waar jij mee naar toe gaat.
5. Aan het werk
In principe trainen we een groep 4 of 5 dagen. Of we hebben een programma waarin we op een andere
manier de jongeren of scholen begeleiden. We werken steeds op een locatie, waar de deelnemers ook
verblijven. De voertaal is Engels. We werken met basic materialen, omdat we niet altijd kunnen rekenen
op stroom of internet.
Gedurende de training leren we de deelnemers steeds beter kennen en delen we onze verhalen met
elkaar. Het is bijzonder om zowel de persoonlijke en
professionele groei als de groepsdynamiek waar te
nemen en tevens te kijken naar hoe je zelf functioneert
in deze toch heel andere omgeving.
Iedere dag evalueren we als groep van
trainers/begeleiders het programma en bepalen we
waar de volgende dag de focus ligt. We draaien geen
standaard verhaal af, maar kijken wat er nodig is of waar
accenten gelegd moeten worden.
Als de training is afgerond, gaan de deelnemers weer
naar huis en bereiden wij ons voor op een mogelijke trip
die we kunnen maken (afhankelijk van je planning, kan
het ook zijn dat de trip voor de training plaatsvindt.
6. Rondreis
De natuur van Uganda is ‘stunning’. De mensen super
vriendelijk. Dus het is de moeite waard om nog een aantal
dagen langer te blijven om rond te reizen. Het is een optie om
zelf al backpackend rond te reizen met het openbaar vervoer.
Het is ook mogelijk om in kleine groepjes georganiseerd rond
te trekken, met auto en chauffeur. We hebben contacten met
goede en betrouwbare reisbureaus aldaar. En uiteraard is het
ook een optie om zelf een auto te huren en rond te rijden.
We kunnen je voorzien van veel tips en ideeën. En als je wilt,
kunnen we een reis voor je boeken.
7. Naar huis
Waarschijnlijk wil je nog niet naar huis (behalve misschien om je geliefden weer te zien), omdat je ook
verliefd bent geworden op Uganda. Maar als je gaat, zal dat zijn met een koffer vol verhalen en een hoofd
vol herinneringen. Werken in Uganda betekent werken met cultuurverschillen. Je ontdekt dingen van het
land en zult misschien met andere ogen naar Nederland en onze gebruiken gaan kijken. Misschien kijk je
ook wel met andere ogen naar je eigen leven en keuzes. Zijn mensen daar gelukkiger met minder? Maakt
een welvarende economie gelukkig? Hoe bouw je een business als je geen startkapitaal hebt? Is het
werken met talentontwikkeling anders op een ander continent? Waarin zijn we hetzelfde en waarin
zitten de verschillen? Trainen en reizen in Uganda maakt wat los en dat is voor iedereen verschillend.
Terug in Nederland willen we ruimte bieden aan deze ervaringen en kijken of en hoe je jouw inzichten
kunt gebruiken in je werk of je persoonlijke leven. De meeste mensen zijn al aan het nadenken hoe ze de
volgende keer weer mee kunnen gaan!

Praktisch
• Wij regelen alles omtrent de training & accommodatie. Van de voorbereiding, via de uitvoering tot de
afronding. Wij regelen vervoer van vliegveld naar locaties en terug.
• We bereiden jou ook goed voor op wat je daar wilt gaan doen en leren. En proberen zo goed mogelijk
recht te doen aan jouw expertise in relatie met de training.
• Je bent zelf verantwoordelijk voor praktische zaken als: ticket, visum, inentingen, reisverzekeringen
etc.
• Alle kosten die je maakt zijn voor eigen rekening (ticket, verblijf zijn ongeveer 1300 euro samen, voor
een 4 daagse georganiseerde trip betaal je ongeveer 500 euro)
• We organiseren voor de zomervakantie twee keer een ontmoetingsmoment waarin je de mededeelnemers zal ontmoeten en we dieper ingaan op jouw persoonlijke motivatie, de Ugandese cultuur
en de inhoud van de training.
• Voor de hele organisatie en voorbereiding op de training vragen wij een bedrag van 750 euro.

De vaste trainers in 2018
Komend jaar vormen we met ons drieën het trainersteam. We zullen mogelijk niet tegelijkertijd in
Uganda zijn, maar hebben wel nauw contact met elkaar over de opzet en uitvoering van de trainingen.
Arjen Mol (businesstraining)
Arjen is ondernemend, sportief en heeft werk gemaakt van zijn passie: de wereld een beetje
ondernemender maken. Dat is ook de reden dat hij heeft besloten vorm te willen geven aan trainingen
om Ugandese jonge ondernemers te ondersteunen in het verbeteren van hun dromen, plannen en
aanpak. Hij heeft twee keer eerder een bezoek aan Uganda gebracht en training gegeven. De organisatie
van de Businessdevelopmenttraining is voornamelijk zijn verantwoordelijkheid.
Arjen.mol@repartbv.nl | 06-51698160
Anke van Oostveen (train the trainer)
Anke heeft een extra zintuig om mensen te zien voor wie ze echt zijn, waar hun kracht zit en hoe ze daar
ook werk van kunnen maken. In 2017 is Anke mee gegaan naar Fort Portal voor haar eerste training. En
ze is geraakt door de interactie, de beleving van de deelnemers. Ze wil graag haar steentje blijven
bijdragen door de komende keer weer als trainer mee te gaan. Ook is zij de aanjager van de
voorbereidingssessies hier in Nederland voor de deelnemers alhier.
anke@burowerkendemens.nl | 06-46194624
Marije Boot (alle trainingen & onderwijsprojecten)
Haar tweede thuis, dat is Uganda voor haar. Sinds 2012 geeft ze al trainingen aan jongeren daar. En in
2008 heeft ze een aantal maanden lesgegeven op scholen in Mutolere. Genietend van de interactie met
jongeren en haar vermogen om mensen te enthousiasmeren en te laten leren, wil ze elk jaar weer terug
naar Uganda!
Als vaste waarde in alle trainingen coördineert zij vanuit Nederland de belangrijkste zaken, gebruik
makend van haar netwerk in Uganda.
marije@boostbyboot.nl | 06-21679941

