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Voel je TOP met je talent (6): Roger Mulumba-Yema
Iedereen heeft een uniek
talent. In een gezamenlijk
project met de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland ging Jellie de Roos
daarom op zoek naar tien
uiteenlopende Smallingerlandse talenten. Jong, oud,
man, vrouw, bekend of nog
volop in ontwikkeling, het
vergoot je welbevinden wanneer je vanuit je talenten
werkt. Vandaag staat het
rekentalent centraal, een
gave die zich kenmerkt door
graag bezig te zijn met cijfermatige, analytische en onderzoeksmatige activiteiten.
Iemand die zich daar veel
mee bezighoudt is Roger
Mulumba-Yema, hij ontwikkelde een tastbare rekenmethode om jong en oud te
leren rekenen.
Wanneer ontdekte u dat u
talent voor rekenen had?
Nou dat ging een beetje anders. Ik heb altijd talent
gehad om dingen met mijn
handen te maken. Toen ik op
het Voortgezet Onderwijs
kwam kreeg ik echter veel
problemen met rekenen en
wiskunde. Ik snapte er echt
niks van, van die abstracte
getallen. Toen dacht ik: Ik
moet mezelf openen om
dingen te weten. Ik wilde het
echt kunnen begrijpen om
rekenen en wiskunde wel te
gaan beheersen. Ik las daarom heel veel boeken over
wiskunde. En ben nooit meer
gestopt met wiskunde. Ik
ontdekte uiteindelijk een
formule die alle rekensommen tastbaar uit kan leggen.
Ik wilde vervolgens iets tast-
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baars maken om die formules
die bij rekenen terugkomen
goed begrijpelijk te kunnen
maken voor iedereen. Van
peuters tot universitaire
studenten
Op welke manier zet u uw
rekentalent op dit moment
in?
Inmiddels is mijn werk af,
maar ik ben nog steeds op
zoek naar mensen die mijn
werk groter willen maken. Ik
zou het prachtig vinden dat
mijn houtwerk in een soort
app wordt verwerkt.
Welke mensen/ gebeurtenis/
drive stimuleerde u om uw

talent te ontwikkelen?
Er waren maar weinig mensen die mij stimuleerden om
mijn droom –rekenen en
wiskunde begrijpelijk te
maken voor iedereen – waar
te maken, ondanks mijn vele
inspanningen. Toch zet ik
door met wat ik heb ontwikkeld om iedereen te helpen,
of je nou peuter bent of een
universitaire studie volgt. En
weet je, ook als mensen niet
willen helpen, je gaat toch
door om je product steeds
beter te maken en je ontwikkelt je als mens hierdoor ook
Op welke talentvolle presta-

tie bent u tot nu toe het
meest trots?
Ik ben het meest trots op
mijzelf als mens. Zonder
mens geen talent.
Welke offers heeft u moeten leveren om uw talent
tot uitdrukking te brengen?
Elke cent die ik had, heeft het
gekost. Zelfs een beetje de
gezondheid van mijn kinderen, door het stof van het vele
zagen en de verflucht van
mijn zelfgemaakte werk.
Wat zou u anderen met uw
(of een ander) talent mee
willen geven?
No pain, no gain. Als je als
mens mooi wilt worden,
moet je ook pijn kunnen
lijden. Dat heb ik ook met
mijn droom, sommige mensen vinden het niks, ik werd
soms voor gek uitgemaakt.
Het is lastig om mensen te
vinden die in mijn idee geloven, maar ik ga door. Ik geloof erin en ik droom ervan
dat er ooit een dag iemand is
die hier net als ik in gelooft
en dat we van wat ik heb
gemaakt een mooie app
kunnen maken. Ik wil dan
mijn houtwerk naar mijn
geboorteland in Afrika brengen om ook voor de kinderen
daar rekenen begrijpelijk te
maken.
Wie ook zijn talent wil ontdekken en ontwikkelen en
wil weten wat daarvoor de
mogelijkheden zijn binnen
Smallingerland. kan op 20
november van 16:00 uur tot
18:00 uur langskomen in De
Holdert. Er zijn verschillende
organisaties aanwezig om
mensen op weg te helpen.

