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Projectaanvraag 221 Training ondernemersvaar-

digheden voor 10 meiden van AGAPE 
 

Waarom is er noodzaak om jonge vrouwen te trainen in ondernemers-
vaardigheden voor kleine startende ondernemingen. 
Wanneer de meiden de school verlaten die ze niet afgemaakt hebben omdat ze of 

uitgehuwelijkt worden of op een jonge leeftijd zwanger zijn, dan bevinden zij zich 
in een situatie die hen blootstelt aan sociale en economische proble-

men/uitdagingen, omdat ze geen mogelijkheden hebben om een inkomen te 
verwerven. Wat het probleem nog vergroot is dat de jonge mannen die hen 
zwanger maken en hun trouwen, zelf ook arme gozers zijn, die geen bron van in-

komsten hebben. Dit houdt hen gevangen in een vicieuze cirkel van armoede en 
ellende, ze kunnen zichzelf niet onderhouden.  

 
Lessen die geleerd zijn van eerdere ondernemers trainingen 

 Voor iedereen die een succesvolle zaak wil hebben,  is het noodzakelijk ba-

sis vaardigheden te hebben in ondernemerschap.  
 Voor het starten van een bedrijf, heb je geen miljoenen nodig maar kennis 

en vaardigheden in ondernemingsmanagement. 
 Praktische oefeningen en opdrachten in ondernemersschapsvaardigheden  

hebben tijd en training nodig.   

 Het ontbreken van deze vaardigheden draagt in grote mate bij aan de 
hoge werkeloosheid onder de jeugd.  

Gebaseerd op de bovenstaande lessen, dient Agape een voorstel in voor een 
training van 10 meiden in Kasese.  

Agape heeft 10 meiden geselecteerd om aan de training deel te nemen. 
Het budget staat hieronder:  

Onderwerp Bijdrage AGAPE Bijdrage Kwataniza 

Plip-overs, pennen, stiften, tape en 

boeken 

 68.000 

Maaltijden voor de deelnemers 180.000  

verblijfskosten  90.000 

Maaltijden voor de trainers 36.000 34.000 

Reiskosten trainers  48.000 

Inhuren trainers  1200.000 

Trainingsruimte 80.000  

Activiteiten foto’s 60.00  

totaal Ush. 356.000 Ush. 1440.000 
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Agape maakt gebruik van de trainers van Two Sides of the Same Coin om de 
vierdaagse training uit te voeren, te weten Janet van Kasese en Dear Kasande 

van Fort Portal.  
Voor dit gedeelte wordt een contract afgesloten met Two Sides of the Same Coin 

Rwenzori, de nieuw opgezette CBO.  
De kosten voor de vierdaagse training voor de twee trainers van Two Sides of the 

Same Coin zijn 300.000 Ush per dag in totaal 1.200.000 Ush. 
De 10 girls-trainees zijn; Mbambu Sarah. Muhindo Phionah, Sibaminya 
Jennipher, Kabugho Lydia, Mbambu Syliviah, Nzyabake Doreen, BolhubasaSlyvia, 

Kabugho Jones, Musoki Ireen and Mbambu loice 
 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van € 390,-- 

Maart 2017. 


