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Project aanvraag 210 Two sides of the same 

coin women empowerment project 
 

 

Achtergrond informatie. 

Two Sides of the Same Coin is een women empowerment project dat werkt met 
vrouwen in Fort Portal, Oeganda om een succesvolle onderneming te creëren, dat 

hen de mogelijkheden zal geven om inkomsten te verwerven om hun gezin-
nen/families te ondersteunen.  Gestart in 2012 dit is het vierde jaar dat we een 
training geven. Ons pedagogisch trainingsmodel verandert door de tijd en we zijn 

nu verheugd om familie planning en het werken met mentors op te nemen in het 
programma. 

Missie 
De belangrijkste missie van het project is “om vrouwelijke ondernemers in Oe-
ganda te onderwijzen in succesvolle ondernemers vaardigheden. 

De cursus 
Dankzij de mooie donatie van Kwataniza vorig jaar waren wij in staat om de lo-

cale trainster een eerlijke vergoeding te betalen voor hun tijd, creativiteit en de 
constante ontwikkeling van het curriculum. De vrouwen nemen deel aan een cur-
sus van een week die gaat over de volgende onderwerpen: 

 
 Wat is een ondernemer? 

 Verschillende persoonlijke stijlen (vertaald in 2015 van het Engels in het 
Rutooro, om dit duidelijker te maken voor de deelneemster) 

 Marketing van je business 

 Bijhouden van de boeken 
 klantenservice  

 het bepalen van een doel en het visualiseren van succes 
 Creativiteit 
 Risico’s 

 Business Planning 
 Family planning 

 Yoga-Wellness 
 
Normaliter zijn de deelneemsters aan deze training voor 50% vrouwen die al een 

business hebben en de andere helft vrouwen die een sterk voornemen hebben 
om een business te starten. Iedere dag krijgen ze een opdracht wat te maken 

heeft met het onderwerp van de dag. Na deze weekcursus, gaat Mary Rose, op 
bezoek bij elke onderneming als een follow up en om te begrijpen wat de behoef-

ten zijn van iedere bestaande business.  
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De start up vrouwen krijgen een week de tijd om een haalbaarheidsplan te ma-
ken, gebaseerd op hun passie en wat zij denken wat een goede onderneming is 

in de markt.  Er is dan een eendaagse workshop waarbij de instructeurs kunnen 
worden geraadpleegd en hun plannen kunnen worden verfijnd en aanbevelingen 

kunnen worden gegeven door de trainers indien nodig.   
 

Mary Rose Redlin bezoekt de onderneemsters die al in business zijn op hun 
werkplek.  Individuele aanbevelingen worden gegeven, motivaties worden onder 
de loep genomen en het kan inhouden dat er een som geld wordt gegeven voor 

de onderneming. Iedere vrouw presenteert vervolgens haar ondernemingsplan 
tijdens de diploma uitreiking.   

 
Mentoring 
De vrouwen hebben een maand de tijd om hun start kapitaal te gebruiken voor 

hun onderneming. TSSC bezoekt dan iedere business om te bekijken hoe ze de 
nieuw verkregen vaardigheden en het start kapitaal inzetten. De vrouwen heb-

ben de mogelijkheid om vragen te stellen aan en advies te krijgen van de in-
structeurs. De vrouwen krijgen ieder een mentor aangewezen (oud onderneem-
sters) om hen door de eerste 6 maanden van hun business heen te helpen. Geld 

is nodig voor de instructeurs, benodigdheden voor de training, transport kosten, 
communicatie kosten en start up kapitaal. Iedere vrouw betaalt een eigen bijdra-

ge van 30.000 voor de training, waarmee de lunches tijdens de training worden 
betaald. De huur van een auto, het start kapitaal en communicatie kosten zijn 
voor 2016 al bij elkaar gebracht. 

 
Training /Field VisitsRequest  2016 

 

2016  

14-18 maart  

Trainers  UGX 1,500,000  

Supplies  UGX 300,000  

  

  

Feasibility Study Workshop  

Supplies  UGX 100,000  

Follow up visits for both 
new and alumni 

 

Fuel UGX 200,000 

May 13 Alumni Training  

Trainers UGX 200,000 

Mentorship  

Transportation and airtime for 3 

alumni x 6 months  

UGX 450,000 

Total request UGX 2,750,000 

  

 

Voor Kwataniza gaat het om  € 785,-- 
 



De kosten voor de trainers zijn voor alle trainingsdagen, de week, de follow up 
dag en de trainingsdag voor de alumni (deelneemsters van de vorige jaren) en 

ook is er een extra gast spreekster van Mary Stopes over family planning te dis-
cussiëren. (het is belangrijk om te realiseren dat je niet alleen je business moet 

plannen, maar ook je familie!) 
 

Two sides of the same coin waardeert de financiële ondersteuning van Kwatani-
za. Door deze samenwerking brengen we meer licht in de wereld. Hartelijk dank.  
 

Ingediend door: 
Mary Rose Redlin  

Two Sides of the Same Coin 
A women empowerment project in Uganda, East Africa. 

Februari 2016. 
 


