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Projectaanvraag 219. Workshop voor zaken-

vrouwen door Two sides of the same coin 
 

Dit is een ondersteuning voor vrouwen die eerder de opleiding opzetten eigen 
bedrijf hebben gevolgd  
Een van de gebieden waar een gebrek aan is in de business community in Fort 

Portal is creativiteit in veel bedrijven.  Alle winkels lijken op elkaar. Two Sides of 
the Same Coin wil graag 20 vrouwen kennis laten maken met visuele kunst om 

hun creativiteit een spark te geven.  
 
"Kunst creeert een verbindende ervaring die samenwerking faciliteert en het mo-

gelijk maakt om tot de kern van een probleem door te dringen. Tekenen en 
schilderen laat zien hoe verschillend we dingen zien en helpt ons te waarderen 

dat veel gezichtspunten bijdragen aan een geheel. Door verbeeldingen komt het 
onderbewuste tot de oppervlakte en maakt helder weten zichtbaar.  
 

Kunst aktiviteiten kunnen strategies gebruikt worden om veiligheid te creeeren, 
vertrouwen op te bouwen, gezamenlijke waarden te vinden en een andere ge-

zichtspunten naar voren te halen. Het combineren van de rechter  (verbeelding) 
en de linker hersenhelft (logica en analyse) verhoogt de capaciteit  voor een 
doorbraak van ideeen en inzichten die leiden tot succes)" Quote from Creativity 

at Work Website 
 

We verzoeken Kwataniza om het geheel of een gedeelte van de creatieve work-
shop te financieren. De workshop wordt gegeven door Albert Tusiime in zijn 
werkplaats/studio in Fort Portal op 18 maart. Albert zal 20 canvas doeken prepa-

ren en de vrouwen begeleiden in het schilderen met acryl verf. De doelstelling 
van deze workshop is dat vrouwen meer innovatief worden in hun businesses. 

Voor de workshop is verf nodig, canvas doek en natuurlijk de tijd van Albert.  
Thank you. Mary Rose 

 

Houten frames en canvas doeken 160.000 Ush 

Spijkers en verfkwasten 70.000 Ush 

Acryl verf (verf die overblijft gaat naar Albert 350.000 Ush 

Transport 60.000 Ush 

Kosten Albert (workshop facilitator) 100.000 Ush 

Totaal 740.000 Ush 

 
Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van € 200,--  

Maart 2017. 
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