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Project aanvraag 191 

Two sides of the same coin 

 

Dit gaat over een voorstel van Two sides of the same coin, een project dat 

Ugandese vrouwen wil versterken in het opzetten van een succesvolle bu-
siness, waarmee ze zelfstandig inkomsten kunnen verdienen om hen zelf 

en hun gezinnen te kunnen ondersteunen. 
Het project is begonnen in Amerika waar in 2012 20 mensen geld gedo-

neerd hebben om 20 vrouwen een cursus te laten volgen en start kapitaal 
te geven. 

Dit eerste pilot project is overweldigend goed ontvangen en verlopen en 
20 vrouwen hebben hun bestaande business dramatisch kunnen verbete-

ren en/of hebben een nieuwe business op kunnen zetten. Een uitspraak 

van een vrouw tijdens de eerste training was "dit is zo 'great', now I know 
what I am doing". In 2013 heeft er een tweede training plaatsgevonden 

(gesteund door Kwataniza) en nu is de vraag bedoeld voor de derde trai-
ning, een groep van 20 vrouwen. 

 
Het doel van dit project is het opleiden van jonge/toekomstige vrouwelijke 

ondernemers in succesvolle business vaardigheden. 
 

De vrouwen volgen een week lang een cursus met als onderwerpen: 
+ wat is een ondernemer 

+ marketing 
+ hoe houd je je gegevens bij  

+ omgaan met klanten 
+ het stellen van doelen en het visualiseren van succes 

+ creativiteit 

+ het plannen van je business 
 

Na deze week krijgen de deelneemsters een week de tijd om een business 
plan te maken, gebaseerd op hun passie en op wat ze hebben geidentifi-

ceerd als een goede business in de markt die ze willen benaderen. 
Daarna volgt een twee daagse cursus om de plannen door te nemen en bij 

te stellen. 
Vervolgens presenteren ze hun plannen aan elkaar en gaan ze met een 

klein start kapitaal aan het werk. 
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Na een maand bezoeken de trainers iedere business om te zien hoe ze 

hun kwaliteiten en het kapitaaltje hebben ingezet. Ook kunnen de vrou-
wen dan nog verder advies inwinnen bij de begeleiders. 

 
Iedere vrouw moet 20.000 Ush betalen om aan de cursus te kunnen deel-

nemen. 
Iedere vrouw die een goed business plan heeft ontwikkeld krijgt een start 

kapitaal van 150 Us dollar, die wordt bijeengebracht door donoren in Ame-
rika. 

Het initiatief voor dit project is genomen door Mary Rose Redlin, die o.a. in 
Fort Portal heeft gewerkt en een specialist is in het begeleiden van (toe-

komstige) ondernemers/sters. 
Zij betaalt haar eigen vliegreis en verblijfskosten in Uganda (o.a. uit de 

verkoop van paperbeads en mandjes en uit haar eigen zak) 

 
Budget: 

Trainers, beamer en ander trainingsmateriaal 1450.000 Ush 

Business plan workshop (trainers) 200.000 Ush 

Vervolg training / materiaal 50.000 Ush 

Praktijkbezoeken / reiskosten 300.000 Ush 

Totaal  2000.000 Ush 

 

 
Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van €  598,00 


