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Verslag project 202 Agape training ontwik-

keling van ondernemerschap Kasese  
 

Tweedaagse training 
Agape of Hope met de ondersteuning van Kwataniza voor dit project wilde de 

economische zelfstandigheid bevorderen van jonge vrouwen in Kasese town, 
door het geven van een training in ondernemerschap.  

De training werd gehouden bij Agape of Hope op 4 en 5 juni 2015.   
De onderwerpen die behandeld zijn: Wat is ondernemerschap, het vinden van 
klanten en het verzorgen van  de relatie met de klanten, verkoop promotie en 

marketing en het bijhouden van de boeken. 
 

Deelneemsters aantal was 14, tussen de 18 en 23 jaar oud, ze hadden of zelf al 
een klein bedrijfje of waren studenten van Agape of Hope, die de lessen volgden 
voor naaister en kapster. 

Wat is ondernemerschap en hoe zet je een bedrijf op werd behandeld door Ritah, 
en het omgaan met de klanten en het opbouwen van een relatie met de klanten 

werd behandeld door Masika Moreen. Zij nam ook de marketing voor haar reke-
ning en het bijhouden van de boeken.  
 

Wat is er bereikt: 
98% van de meiden hebben de training goed en in zijn geheel bijgewoond en 

hebben actief deelgenomen aan de training, in de discussies en oefeningen. Met 
een groep van 14 meiden is dat goed te doen. Alle meiden werden uitgerust met 
basis informatie over hoe een klein bedrijf te runnen. Ze zijn allemaal van plan 

het geleerde in praktijk te brengen. Ze zijn al begonnen met het dagelijks bij-
houden van de verkoop van gemaakte kledingstukken. 

 
Verdere vraag: 
In Kasese is een nieuwe vraag ontstaan naar meet training in ondernemerschap. 

Veel mensen zien nu de noodzaak van het hebben van deze basisvaardigheden. 
 

Uitdagingen: 
Twee dagen is te kort om alle onderwerpen goed te behandelen, daardoor zijn 
sommige onderwerpen slecht of oppervlakkig aan de orde gekomen. Er is geen 

trainingshandleiding bij de organisatie wat handig zou zijn voor het bijstaan van 
de meiden en ook om aan anderen uit te reiken. 
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Lessen die geleerd zijn: 
Als je een succesvol bedrijf wil opzetten moet je beschikken over ondernemers-

kwaliteiten 
Het hoge aantal werkloze jongeren in de regio is te wijten aan het ontbreken van 

basiskennis over het opzetten van een onderneming 
Je hebt geen miljoenen nodig om een bedrijf op te zetten. 

Om een bedrijf op een geoliede manier te runnen heb je basiskennis nodig en 
moet je goed zijn in klantencontacten. 
Het is belangrijk om creatief te zijn, goed te onderzoeken wie je doelgroep is en 

om aan marketing doen. 
Het bijhouden van de boeken is van vitaal belang. 

 
Aanbeveling: 
De meiden hebben meer training nodig om alle vaardigheden te verkrijgen die 

nodig zijn voor het runnen van een bedrijf en daarbij meer inkomsten en winst te 
genereren 

In de gemeenschap is vraag naar meer van dit soort training. 
Het zou goed zijn als er een team van trainers is die de vrouwen en meiden re-
gelmatig kunnen trainen in kleine zakelijke ontwikkeling. 

Er moet meer naslagwerk en goede handleidingen voor de training komen die 
dan op kantoor beschikbaar zijn. 

 
Conclusie: 
De training was succesvol en de deelnemers hebben er basiskennis en vaardig-

heden opgedaan, wat het belangrijkste doel van de training was. Zij zullen deze 
kennis en vaardigheden doorgeven aan anderen. Deze training was goed voor de 

deelneemsters maar zij willen ook graag meer ondersteuning. 
 
Kosten van het project:   405.500 Ush 

Eigen bijdrage  137.500 Ush 
Bijdrage Kwataniza 268.000 Ush  (Dat is € 85,--). 

 
 
 

 


