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Project aanvraag 218 Vervoer studiereis 

Two sides of the same coin 

 
Dit is het voorstel van Mary Rose voor Two Sides of the Same Coin. 

 
Two Sides of the Same Coin heeft nu 96 vrouwen getraind, waarvan er 43 hun 

eigen business hebben opgebouwd en nog steeds een business hebben. Terwijl 
dit aantal aanzienlijk is, speciaal in een ontwikkelingsland waar vrouwen achter-

gesteld zijn, streven we ernaar om het nog beter te doen. Een manier om dit be-
reiken is dat we de oud studenten willen versterken, degenen die met succes hun 
business hebben weten te draaien en voortzetten.   

 
2017 is een jaar voor reflectie en verandering voor Two Sides. We zijn bezig om 

een strategie plan te ontwikkelingen voor de komende drie jaar. Dat strategie-
plan is al begonnen met de hulp van een van jullie, Ineke Jongerius.  Naast het 
maken van een strategieplan zijn we bezig met het opzetten van een  CBO, 

Community Based Organization, Two Sides of the Same Coin-Fort Portal.  We 
hebben daarvoor al een vrouwelijke advocaat die bereid is ons daarbij te helpen.   

 
Onze belangrijkste activiteit is dit jaar om de bestaande business vrouwen mee 
te nemen naar Kampala voor een studie trip, deze is gepland van 22 - 24 februa-

ri. Wij willen ze graag kennis laten maken met UWEAL (Uganda Women Entre-
preneur Association), bezoeken afleggen aan verschillende vrouwen die een suc-

cesvolle business hebben in Kampala, het Uganda National Museum bezoeken om 
hen meer achtergrond te geven over hun geschiedenis en cultuur, creatieve 
ideeën opdoen in een Art Gallery, en een training organiseren voor de vrouwen 

over een nader te bepalen onderwerp. Het oorspronkelijk idee is hoe kun je om-
gaan met de stress of het zijn van een zakenvrouw  in een cultuur die economi-

sche onafhankelijke vrouwen niet waardeert. 
 
Voor deze trip moeten we een coaster (grote minibus voor 20) huren van St. Jo-

seph’s Technical College in Fort Portal.  De huur is 500,000 Ugandan Shillings per 
dag x 3 totaal 1,500,000.  Wij willen Kwataniza verzoeken ons te helpen bij de 

huur van deze coaster.  
 
Ingediend door Two Sides of the Same Coin 

Mary Rose Redlin       
Februari 2017. 

Het gaat voor Kwataniza om een bedrag van € 405,-- 
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