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Financieel- en activiteitenoverzicht 2021 

 
Activiteitenoverzicht 2021 

 

Ook in 2021 was de wereld nog steeds in de ban van COVID19 en het heeft in een ontwikkelingsland als 

Oeganda een enorme impact op het dagelijks leven gehad. Naast de gevolgen van de pandemie hadden 

ook de presidentsverkiezingen en de daarmee gepaarde onrust in begin 2021 een enorme invloed op 

het uitvoeren van onze werkzaamheden. Onderwijsinstellingen waren in opdracht van de overheid ook 

in 2021 gesloten. Aangezien A Woman’s Worth gedeeltelijk onder educatie valt waren we niet in staat 

om onze normale programmering aan te bieden.  

Sinds het begin van de pandemie zijn we in contact gebleven met deelnemers om zo ook op de hoogte 

te blijven van wat er in de diverse sloppenwijken speelde. Gedurende de periode dat we geen trainingen 

mochten aanbieden hebben we een survey uitgevoerd. Door de veranderingen in de wijk als gevolg van 

de pandemie en de stijgende armoede en criminaliteit was het nodig om te kijken of onze trainingen 

nog goed aansluiten op de hulpvraag in de wijk. Na de evaluatie bleek dat een aanpassing van ons 

curriculum wenselijk was. Vanaf heden is onze 6 maanden durende Business & Personal Development 

cursus ook toegankelijk voor vrouwen die bij aanvang nog geen eigen onderneming hebben. We hebben 

een aparte cursus rondom bedrijfsadministratie ontwikkeld die men kan volgen na afronding het 6 

maanden programma of op het moment dat ze een onderneming hebben.  

 

In overleg met de lokale overheid hebben we in september toestemming gekregen om, met in 

achtneming van diverse COVID maatregelen en een minimaal aantal deelnemers, een aantal 

werkzaamheden te hervatten. Zo konden we in september de pilot van onze nieuwe 

bedrijfsadministratiecursus met 15 vrouwen van start laten gaan en ook de Business & Personal 

Development training is met 18 vrouwen weer van start gegaan.  
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Financieel Jaaroverzicht 2021 

 
Maand Saldo Inkomsten Uitgaven Maand saldo Totaal saldo 

Januari € 1.701 € 2.908 € 1.013 € 1.895 € 3.596 

Februari € 3.596 € 305 € 1.161 € - 856 € 2.740 

Maart € 2.740 € 595 € 1.585 € - 990 € 1.750 

April € 1.75 € 868 € 1.475 € - 607 € 1.143 

Mei € 1.14 € 1.230 € 1.288 € -58 € 1.085 

Juni € 1.085 € 8.950 € 1.813 € 7.137 € 8.222 

Juli € 8.222 € 254 € 1.934 € - 1.680 € 6.542 

Augustus € 6.542 € 230 € 1.949 € - 1.719 € 4.823 

September € 4.823 € 530 € 1.648 € - 1.118 € 3.70 

Oktober € 3.705 € 730 € 2.107 € - 1.377 € 2.328 

November € 2.328 € 3.890 € 1.874 € 2.016 € 4.34 

December € 4.344 € 3.110 € 1.787 € 1.323 € 5.667 

Totaal  € 23.600 € 19.634   
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