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Two Sides of the Same Coin training 2015 
 

 

Two sides of the Same Coin is gestart in 2012 met als doel om jonge vrouwen in 

de buurt van Fort Portal Oeganda te trainen in het opzetten/voortzetten van een 
eigen bedrijfje. Zodat ze op die manier geld kunnen verdienen voor hun families.  

Onze aanpak past zich jaarlijks aan, nu dit jaar 2015 willen we ook familie plan-
ning opnemen in de training. 
 

Het gaat erom vrouwelijke ondernemers te trainen en het aanreiken van busi-
ness vaardigheden, zodat ze succesvol een bedrijf kunnen opzetten/voortzetten. 

 
Er is een training van een week waarbij de volgende onderwerpen aan de orde 
komen: 

* wat is een onderneemster 
* marketing van je business 

* boekhouding/bijhouden van in en verkoop 
* customer service 
* het bepalen van een doel en het visualiseren van succes 

* creativiteit 
* risico's 

* business planning 
* familie planning 
* yoga en ontspanning 

 
50% van de deelneemsters hebben al een bedrijfje en verder zijn het vrouwen 

die heel graag een bedrijfje willen starten, Iedere dag krijgen ze een opdracht 
mee, dat betrekking heeft op het behandelde onderwerp. Na de training van een 
week, gaat de oprichtster Mary Rose bij alle bedrijfjes langs als een follow up om 

te begrijpen wat de bedrijfjes nodig hebben. 
De vrouwen die nieuw zijn krijgen een week de tijd om een haalbaarheidsonder-

zoek te doen, gebaseerd op hun passie en wat zij denken dat een goede business 
mogelijkheid is in de locale markt. 
Deze vrouwen krijgen een workshop van een dag, waarbij de instructeurs kunnen 

worden geraadpleegd en hun plannen kunnen worden verfijnd. 
De bestaande business vrouwen krijgen de taak om een presentatie van 5 minu-

ten te geven over hun bedrijf. Iedere vrouw presenteert vervolgens haar bedrijf 
voor de graduation ceremony. Tijdens deze ceremony kan een start kapitaaltje 

worden verstrekt afhankelijk van de serieusheid van de vrouw en een overeen-
komst m.b.t. het geld wordt getekend. 
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De vrouwen hebben een maand om hun start kapitaaltje te gebruiken in hun be-

drijf. Two Sides of the same coin bezoekt dan ieder bedrijf om te kijken hoe hun 
vaardigheden en het geld worden gebruikt. 

De vrouwen hebben dan ook de gelegenheid om vragen te stellen en advies te 
krijgen. 

Zij worden gekoppeld aan een mentor die hen ondersteunt gedurende de eerste 
zes maanden. 
Kosten: 

Onze partners doneren geld voor de instructeurs, trainingsbenodigdheden, 
transport, communicatie en het start kapitaaltje voor iedere vrouw. Iedere vrouw 

betaalt 20.000 Ush om aan de training te kunnen deelnemen, wat gebruikt wordt 
voor lunch. 
Geld voor het start kapitaal, communicatie en de auto huur is al binnen voor 

2015. 
 

Vrouwen in Oeganda zijn druk in de weer met kleine ondernemingen om hun fa-
milies te kunnen voorzien van de basisbehoeften, eten, kleding en onderdak. Zij 
willen hun bedrijfjes uitbreiden/opzetten om ook schoolgeld voor hun kinderen te 

kunnen betalen, want zij begrijpen het belang van onderwijs voor de toekomst 
van hun kinderen. Ondernemerschap is een van de weinige mogelijkheden die 

vrouwen kunnen kiezen omdat in de Oegandese economie veel te weinig werkge-
legenheid voorhanden is buiten de agrarische sector.  
De training van Two sides of the same coin is er vooral op gericht om vrouwelijke 

ondernemers in dit westelijk deel van Oeganda, te leren omgaan met de culturele 
en sociale uitdagingen die ze in hun dagelijks leven tegenkomen. 

 
Budget: Training van 13 - 17 April 

Trainers 1.000.000 Ush 

Trainingsmateriaal 300.000 Ush 

Haalbaarheidsworkshop 100.000 Ush 

Follow-up bezoeken / benzine 200.000 Ush 

Mentoren; transport, beltegoed voor 3 ervaren 
mensen gedurende 6 maanden 

450.000 Ush 

Vervolgbijeenkomst studenten vorig jaar 200.000 Ush 

Totaal 2.250.000 Ush 

 

Voor Kwataniza gaat het dan om een bedrag van €  700,-- 
 
Two Sides of the Same Coin waardeert de financiële ondersteuning van 

 Kwataniza. 
Maart 2015. 
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Two sides of the same coin training 2015.  

 

2015 was weer een succesvol jaar voor two sides of the same coin. Dank 

voor jullie genereuze ondersteuning. 
we werken steeds aan verbeteringen om er zeker van te zijn dat we de 

juiste groepen vrouwen bereiken en ook dat we diensten verlenen die er 
aan bijdragen dat ze een gestadig inkomen krijgen van hun businesses. 

Dat zorgt er vervolgens weer voor dat ze hun huishoudens/families kun-
nen ondersteunen.  

Dit jaar hebben we 38 vrouwen geïnterviewd samen met twee oud studen-
ten van het TSSC programma, nl. Dear Margaret Kadande en Florence 

Karungi en ook Mary Rose. In totaal zijn er 19 vrouwen geselecteerd voor 
de training die plaatsvond van 13 - 17 april 2015. Voor het eerst hebben 

we ook familie planning opgenomen in het programma, een vrouw van 

Marie Stopes heeft de verschillende methoden uitgelegd. 
 

Op het programma stond: 
Karakteristieken van een onderneemster 

SMART goals 
marketing, omschrijving van je business, wat is je target market, marke-

ting mix, economische krachten en SWOT analyse 
boekhouden 

familieplanning 
de risico's van ondernemen 

Klantenservice en behoud van klanten, 
Creativiteit (o.a. het tekenen van mandala’s) 

Yoga was ook een onderdeel, om vrouwen bewust te laten worden van 
hun adem, ook te gebruiken als een manier om stress te verminderen en 

ook voor een algehele verbinding tussen lichaam en geest. 

 
Iedere dag kregen de vrouwen "huiswerk". 

dag 1 beschrijf je business en SMART goal 
dag 2 maak een marketing plan 

dag 4 ontwerp een pro forma income statement. 
Dear Margaret deed de sessie over marketing en de kenmerken van een 

onderneemster en Betina Schmidt faciliteerde de financiële component. 
 

De week erna bracht Mary Rose, de oprichtster, een bezoek aan de vrou-
wen die al een business hadden. De vrouwen die nieuw waren en nog 

geen eigen zaak hadden, kregen de opdracht om een business plan te 
maken en een haalbaarheidsplan. Deze nieuwe vrouwen legden hun plan-

nen voor in een bijeenkomst gehouden in RuwenZori View Guest House. 
Ook de diploma uitreiking vond plaats in het guest house. Iedere vrouw 

kreeg 30 seconden de tijd om over haar business te vertellen. De vrouwen 



die al een zaak hadden werd gevraagd om hun producten voor de verkoop 

tentoon te stellen. 
 

Ook de businesses van de oud studenten werden bezocht. Sommige doen 
het erg goed. Joyce (2014) verzorgde de maaltijden tijdens de training en 

voor de terugkomdag. 
Zij heeft het erg goed gedaan, is in staat geweest om een stuk grond te 

kopen in Kyenjojo District en is begonnen met bouwen. 
 

De terugkomdag voor de oud-studenten vond plaats op 13 mei 2015. Aan 
de orde kwamen financiën, marketing, gebruik van facebook, boekhouding 

en familie planning. De dag werd afgesloten met een discussie over uitda-
gingen en oplossingen. 

 

Kortom een succes en veel dank aan Kwataniza. 
Mary Rose gaat in Zuid Dakota in haar home town Watertown, ook soort-

gelijke trainingen opzetten. 
Mei 2015. 

 

 

 

 


