Rolmodel Andy Egwumba
Andy is geboren op 21 mei 1995 in Doetinchem. Zijn moeder is geboren in Nederland en zijn vader
komt uit Nigeria. Tussen zijn 14e en zijn 18e werkte hij in een fabriek, waar hij zich van eieren
inpakker opwerkte naar de op één na hoogste functie namelijk, palletizer. Als palletizer ben je
verantwoordelijk voor een goede aanvoer van alle machines. Op zijn 19e studeerde Andy HBO
Informatica en werkte voor een ICT-bedrijf, maar begon ondertussen ook al snel voor zichzelf het
bedrijf Runite IT, dat vandaag de dag De Wordpress Boer heet. Over studeren zegt hij: “School was
niks voor mij. ik leerde 100x sneller in de praktijk.”
Het leven geeft Andy vele struggles: “Om het samen te vatten: ik heb mijn hele leven er alleen voor
gestaan.” Hij overwint deze door doorzettingsvermogen: “Doorzettingsvermogen scheidt de
winnaars van verliezers. En problemen zie ik als uitdagingen. Ik pak ze altijd direct aan.”
Zijn omgeving kan op de steun van Andy rekenen en andersom ook. “Iedereen met wie ik ben
opgegroeid is nu ondernemer en runt een goed bedrijf. En stuk voor stuk komen we van de
bodem.”
Waar Andy vooral in gegroeid is, is om weten te gaan met geld. “In mijn vroegere jaren had ik echt
twee uitersten. Ik verdiende heel veel geld en gaf ook alles uit. Of ik had ‘niks’. Nu ik ouder ben,
ben ik heel stabiel, alleen groei ik veel langzamer in geld. Dit brengt soms veel stress met zich mee,
omdat je veel keuzes niet kan maken omdat je de middelen niet hebt. Dat ik onzeker over geld ben,
is omdat ik hier geen kennis heb meekregen vanuit huis. En nu sinds 2-3 jaar lees ik veel boeken
over geld en kom ik met veel vermogende mensen in contact. Door die kennis ben ik van roekeloos
naar stabiel gegaan.”
Als carrièretip deelt Andy om eerlijk te zijn met jezelf en je omgeving. En een omgeving creëren die
jou laat winnen. Om af te sluiten geeft hij als tip mee om los te laten wat je kent en wie je denkt dat
je bent. “Voordat je ook maar aan iets begint, moet je eerst weten wie je bent. En als je dat nog niet
weet, dan is dat het eerst wat je moet gaan uitvogelen.”

