
 
 

Two sides of the same coin (werkbezoeken) 

 
We gaan op pad om vrouwen die deelgenomen hebben aan de training op 

te zoeken. De bedoeling is om te zien hoe zij hun kennis die zij in de 

training opgedaan hebben in praktijk hebben gebracht.  
In de training hebben de vrouwen geleerd hoe ze een eigen zaak op 

kunnen zetten en de vaardigheden die daarbij horen. In de training zijn 
onderwerpen besproken als: wat is een ondernemer? Marketing, hoe kun 

je gegevens bijhouden, omgaan met klanten, het stellen van doelen en 
het plannen van je zaken. 

Het eerste bezoek is bij Agnes. Zij is eigenaresse van de AK Shop. Het is 
een goede kruidenierswinkel en theeshop. Ze verkoop heel veel 

verschillende artikelen. Na de training heeft ze geïnvesteerd in een 
koelkast. Daar heeft ze nu zakjes water in liggen voor de verkoop van 

koud drinkwater. Daarnaast is ze gestart met het verkopen en serveren 
van thee. Naast de winkel is een zitje gemaakt waar mensen even kunnen 

rusten terwijl ze een kopje thee drinken. Hier wordt veel gebruik van 
gemaakt door de mensen die in de buurt werken. Ze vertelt dat het 

belangrijkste wat ze geleerd heeft is profit maken. Dat lukt ook wel want 

ze heeft per maand een netto inkomen van 800.000 Ush. Ze zit dan ook 
op een goede locatie. Ze heeft een startkapitaal van 400.000 Ush 

gekregen waarvan ze per maand 5000 Ush moet terugbetalen. Van het 
geld wat terugkomt kan een andere vrouw weer lenen en een investering 

doen. 

  
 

  



 
 

Het tweede bezoek is bij Anet. 

Anet heeft een kruidenierswinkel. Als we daar aankomen is Anet zelf niet 
aanwezig. Haar zoontje staat in de winkel om de klanten te bedienen. Een 

jaar geleden nam Anet deel aan de training, daarna heeft ze de winkel 

gekocht. Het is verbazend wat ze allemaal voor elkaar heeft gekregen. Ze 
komt uit een moeilijke situatie. Ze heeft een man die erg islamitisch is en 

zijn vrouw het liefst binnen houdt. Maar Anet is een zeer strijdbare vrouw. 
Toch blijft het de vraag of ze genoeg kansen krijgt om zichzelf verder te 

ontwikkelen en of haar man niet met alle winst aan de haal gaat. 
 

  
 

Het derde bezoek is bij Prisilla en Florence. 
Dit zijn twee wezen die opgevangen zijn door YES hostel. Twee jonge 

meiden die een winkel in tweedehands kleding zijn gestart. Klantenservice 

is hun specialiteit. 
Ze zijn twee jaar geleden gestart. De winkel loopt goed, daarom zijn al 12 

andere mensen ook zo’n winkel in de buurt gestart. Mensen zijn erg 
jaloers op de twee meiden en brengen daarom praatjes in de ronde om 

hen in diskrediet te brengen. Prisilla en Florence zwichten niet. Ze hebben 
zelfs een spreuk in de winkel hangen waarop staat: God weet wie ik ben! 

Ze zijn na de training gestart met verhuur en verkoop van kleding. Nu 
hebben ze het assortiment uitgebreid met tassen. Ze ontwikkelen zich in 

razend snel tempo. Florence maakt kleding passend en repareert kleding 
maar nu maakt ze ook al eigen dessins. Kleding die ze saai of niet mooi 

vindt geeft ze een opknapbeurt waardoor de kleding er fleuriger en 
aantrekkelijker uit gaat zien. Vol trots laat ze ons zien wat ze aan jurken 

heeft verbeterd. Ze zegt dat ze hiermee tegelijk de naaimachine beter 
leert kennen waardoor ze nieuwe mogelijkheden ziet. Florence is een 

ambitieus en enthousiast type. Op het moment dat wij er waren was 

Prisilla niet aanwezig. Ze geven aan dat ze in de winkel slapen waardoor 
er tegelijk bewaking aanwezig is waardoor er niet ingebroken wordt. Dat 

is een onderdeel van hun succes. 
 



 
 

  
 

  
 
Het vierde bezoek is bij Dear. 

Dear heeft een babywinkel die Totoz World heet. 

Dear is een slimme meid. Zij moest van haar ouders naar de universiteit 
zodat ze later een baan bij de overheid zou kunnen krijgen maar ze wilde 

zelf een winkel. Toen ze naar de training kwam had ze een kleine 
boekwinkel maar na de training heeft ze die weggedaan is ze een 

babywinkel gestart. Ondanks tegenwerking van haar ouders heeft ze toch 
doorgezet. En zie een super mooie winkel waar alles te koop is wat je 

maar kan bedenken voor een baby. Ze zegt zelf dat de zaak groeit omdat 
er steeds meer mensen geld hebben om echte baby artikelen te kopen. De 

kleding die in de winkel hangt ziet er netjes uit en is in plastic verpakt. 
Dear vertelt dat toch niet alles nieuw is. Ze koopt ook tweedehands 

kleding maar maakt dat zo mooi dat het niet van nieuw te onderscheiden 
is. Sinds kort is Dear met Totoz World op facebook. 

 



 
 

  
 

  
 
Het zesde bezoek is aan Jane 

Jane heeft de Gods glory shop op de Mpanga markt in Fort Portal. 

Het is een winkel met vooral kruidenierswaren en brood zoals er veel zijn 
op de markt. Toch heeft ze haar eigen klanten die altijd bij haar komen 

kopen. Ook deze winkel ziet er goed uit. 
 

  
 



 
 

  
 

Het zevende en laatste bezoek is bij Grace. 
Grace is eigenaresse van de Trio shop, ook een winkel op de Mpanga 

markt. Grace doet het goed net als haar moeder die een winkel aan de 

overkant heeft. De dames halen voldoende winst uit hun zaak om van te 
leven. 

 

  
 

  
 
Er is ook nog een deelneemster van de training die boter inkoopt in de 

stad om daarna in de dorpen te verkopen. 
Mary Rose heeft nu twee trainingen gegeven. Vanuit de eerste training nu 

bijna drie jaar geleden hebben alle vrouwen een eigen zaak opgestart. Er 



 
 

zijn nu vier vrouwen die geen eigen zaak meer hebben en waarbij het op 

de lange termijn niet gelukt is. 
Vanuit de tweede training vorig jaar waren er 8 vrouwen die nog helemaal 

niets hadden en vanaf het begin iets moesten opbouwen. Anderen hadden 

wel iets maar dat liep niet. Zij hebben geleerd hoe hun zaken beter te 
organiseren. We zijn nog niet bij alle vrouwen geweest om te zien hoe het 

gaat, maar de vrouwen die we vandaag hebben bezocht doen het allemaal 
goed. Het zijn stuk voor stuk succesverhalen. 

Dit voorjaar wil Mary Rose de derde training gaan geven waarvoor weer 
20 nieuwe vrouwen zich aangemeld hebben. Na de training hebben 

vrouwen meer zelfvertrouwen om aan de slag te gaan, ze weten waar hun 
hart naar uit gaat en wat hun passie is. Ze weten hoe ze een eigen zaak 

kunnen opzetten en zonodig krijgen ze een startkapitaaltje om te kunnen 
starten. 

22 januari 2014. 


