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Verslag project 181 

Two sides of the same coin 

 

Achtergrond  

Two Sides of the Same Coin is een project dat Oegandese vrouwen wil versterken en on-

dersteunen bij het opzetten en vormgeven van succesvolle businesses waarmee ze een 

inkomen kunnen verdienen om hen zelf en hun familie te ondersteunen.  

 

Missie 

De belangrijkste missie van het project is het opleiden van vrouwelijke (toekomstige) on-

dernemers in succesvolle business vaardigheden. 

 

De training 

De vrouwen hebben een week lang een training gevolgd met de volgende onderwerpen. 

 

 Wat is een ondernemer 

 Marketing  

 Hoe houd je gegevens bij 

 Omgaan met klanten 

 Het stellen van doelen en het vi-

sualiseren van succes 

 Creativiteit 

 Business Planning 

 Yoga/Gezonde geest in een gezond 

lichaam. 

 

 

 

 

De afgestudeerden van vorig jaar 2012, waren ontmoet om uit te vinden wat ze het 

moeilijkste vonden in het runnen van hun businesses. Nummer een was het bijhouden 

van de financiën, het is een heel werk om alles precies bij te houden, zelfs als het maar 

gaat om 100 Ush. De trainers van TSSC hebben daarom een eenvoudiger manier uitge-

vonden voor de vrouwen. Deze methode, samen met het spel Tooropoly, gebaseerd op 

het spel Monopoly, en een inventief “netto winst” lied werden daarom verwerkt in de 

training van dit jaar.   

 

De training werd gehouden van 18 – 22 februari 2013. Een van de punten van vorige 

trainingen was dat de vrouwen niet op tijd kwamen voor de training. Dit jaar hielden we 

twee keer per dag de (tijdige) aanwezigheid bij. Iedere keer als je niet op tijd was, kreeg 

je een ster. Als je vier sterren had verzameld kreeg je geen diploma. Nou dit werkte, 

want de vrouwen stonden om half negen al te wachten tot de deuren open gingen. 
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De vrouwen kregen vervolgens tien dagen de tijd om een marktonderzoek te doen en om 

een business plan op te stellen. We hielden vervolgens een eendaagse trainingsdag op 4 

maart 2013, om deze plannen te bespreken en te verfijnen. 

De vrouwen krijgen op Internationale Vrouwendag hun diploma en ook kregen ze start-

kapitaal van 450.000 Ush.    

 

De groep vrouwen was in totaal 20, van wie er 12 al een business hadden en 8 met een 

business begonnen. Het oorspronkelijk idee was om alleen vrouwen te trainen die nog 

een business hadden, maar de ervaring van 2012 leerde ons dat een mix van op te star-

ten en bestaande busniness bijdraagt aan het succes van de businesses. 

Elke vrouw met haar business is vervolgens bezocht door de trainers. 

 

 
Faridah started her shop in Mpanga Market-Modern Boutique 

 

 
Racheal had a business that was 6 months old 

She doubled her profits after help from the project 

See the blog for more information about Racheal 



 

De financiële verantwoording 

 

Kwantaniza  UGX 2,488,000   Balance  

Betina-Instructor Fees  UGX 540,000  

 Beamer Rental  UGX 100,000  

 Makanda-Instructor Fees  UGX 760,000  

 Mama Enterprises-Easel Paper  UGX 35,000  

 Mama Enterprises-Supplies  UGX 172,800  

 Mugasa & Co-Photocopies  UGX 9,200  

 Tooropoly-Supplies  UGX 58,300  

 Fort E Café   Internet Printing  UGX 2,500  

 Softmat Computer-Copies and Paper  UGX 30,000  

 Printing and Photocopying  UGX 101,900  

 Women Field Visits-102 K x 1300 UGX  UGX 132,600   UGX 1,942,300  

Balance Owed Kwantaniza  UGX 545,700  

  

Mary Rose Redlin  

Social Entrepreneur  

Two Sides of the Same Coin 

www.maryroseredlin.wordpress.com 
www.facebook.com/twosidesofthesamecoin 

april 2013. 
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