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Achtergrond. 
 
Two Sides of the Same Coin is enkele women empowerment project dat werkt met vrouwen 
in Fort Portal, Uganda om een succesvolle  business te creëren, dat hen zal voorzien van 
middelen om inkomsten te verwerven voor hun families. Het is begonnen in 2012 en dit is het 
vijfde jaar dat we de training doen. Ons model verandert continue en dit jaar hebben we In-
ternet training toegevoegd en Facebook page creation voor de oudstudenten. Voor de nieu-
we studenten hebben we ook een gast spreker van de vorige studenten laten komen om de 
vrouwen te motiveren en twee oudstudenten, Gilder en Moureen, spraken over het belang 
van customer service en sparen.   
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Missie 
 

De belangrijkste missie van het project is om vrouwelijke ondernemers te onderrichten in 
succesvolle business skills. 

 
De cursus. 
 
22 Vrouwen volgden de cursus van een week, van 14 t/m 18 maart in het kantoor van Pricon 
in Fort Portal. De volgende onderwerpen werden behandeld: 
 

 Wat is een ondernemer 
 Marketing Your Business 
 Het bijhouden van de boeken/persoonlijk sparen en een spel  genaamd Tooropoly om de 

boekhoudvaardigheden te laten beklijven 
 Customer Service  
 Het bepalen van een doel en het visualiseren van succes 
 Creativiteit 
 RiskManagement 
 Business Planning 
 Family planning gepresenteerd door Dr. Simon van Marie Stopes 
 Yoga-Wellness en Meditatie aan het eind van iedere dag.  

 
Vrouwen die deelnamen, daarvan hadden 50% al een business en de rest van de vrouwen 
hebben een grote wil om een business te beginnen.   Iedere dag kregen zee en opdracht 
mee naar huis over het onderwerp van de dag. Na de week cursus hebben  Mary Rose em 
Dear Margaret de vrouwen die al een business hadden bezocht en gesproken over hun uit-
dagingen en over wat ze nodig hebben. 
 

 
De vrouwen die nieuw in de business waren kregen een week de tijd om een haalbaarheids-
studie te doen gebaseerd op hun passie en hoe ze zichzelf in de markt zagen als een goede 
business. Een one day workshop werd toen gehouden in consultative met de instructors, 
Dear Margaret, Father Makanda, om de plannen te verfijnen en raadgevingen werden gege-
ven waar nodig. Een paar vrouwen kregen dit jaar de opdracht om door te gaan/na te gaan 
wat hun werkelijke passie is. 
 

 



De vrouwen kregen de gelegenheid om vragen te stellen en advies te krijgen van de instruc-
tors.  Vervolgens kregen ze een mentor om hen door de eerste zes maanden van hun busi-
ness heen te helpen.  
 
 
Veld bezoeken en de training voor de oud studenten. 

 
De vrouwen met bestaande  businesses werden bezocht door Dear Margaret en Mary Rose.   
 
 

 
De training voor de oud studenten vond plaats op 8 maart 2016. Moureen sprak over het 
verbouwen van groenten in je eigen tuin, Father Makanda sprak over record keeping en er 
was een diskussie over de uitdagingen die je tegen komt  bij het doen van business. De mid-
dag werd gehouden op Pricon om vrouwen te introduceren in Facebook voor hun business.   
 
Wij waarderen de financiele ondersteuning van Kwataniza zeer. In een aparte bijlage is de fi-
nanciele verwantwoording. In total is er 50.000 Ush minder uitgegeven dan begroot was.   
 
Respectfully submitted, 

Mary Rose Redlin  
Social Entrepreneur  
Two Sides of the Same Coin 
A women empowerment project in Uganda, East Africa 

 


