
 

Financieel overzicht 2016 

Maand Saldo Inkomsten Uitgaven Maand saldo Totaal saldo 

Januari € 1286 € 234  € 162 € 72 € 1358 

Februari € 1358 € 715 € 407 € 308 € 1666 

Maart € 1666 € 88 € 1072 € - 984 € 682 

April € 682 € 573 € 12 € 561 € 1243 

Mei € 1243 € 868 € 18 € 850 € 2093 

Juni € 2093 € 155 € 19 € 136 € 2175 

Juli € 2175 € 254 € 173 € 81 € 2256 

Augustus € 2256 € 117 € 496 € - 379 € 1877 

September € 1877 € 1228 € 503 € 725 € 2602 

Oktober € 2602 € 586 € 531 € 55 € 2657 

November € 2657 € 83 € 637 € - 554 € 2103 

December € 2103 € 1152 € 557 € 595 € 2698 

Totaal  € 6053 € 4587   

 

Activiteiten overzicht 2016 

Gedurende het eerste programma van A Woman’s Worth hebben er 10 vrouwen deelgenomen aan de trainingen. De 

vrouwen werden wekelijks in hun bedrijfje bezocht en ze hebben de verplichte trainingen bijgewoond. Gedurende de 

eerste groep hebben we regelmatig aanpassingen gedaan in het programma en hebben we gezocht naar de meest 

efficiënte methodes. In januari 2016  is het Nederlandse bestuurslid Diana van den Haselkamp voor 6 maanden in 

Oeganda geweest om het maatschappelijk werk voor het project verder vorm te geven. Diana is maatschappelijk 

werkster in Nederland dus met haar kennis en ervaring konden we een passend programma voor de vrouwen 

samenstellen. In Oeganda is het niet vanzelfsprekend om over bepaalde zaken te praten en het programma heeft bij 

sommige vrouwen dan ook veel losgemaakt. We laten ze onder andere nadenken over situaties die ze normaal 

gesproken voor lief nemen en hiermee hebben we veel positieve resultaten behaald.  

Van september tot en met december hebben we ondersteuning gehad van 2 studenten van de opleiding 

Maatschappelijk Werk van het Windesheim College in Zwolle. Zij hebben de handleiding die door Diana was opgezet 

verder uitgewerkt en vormgegeven met nieuwe methodes.  

Om de vrouwen extra te stimuleren nodigen we regelmatig een gastspreker uit. Dit zijn succesvolle zakenvrouwen uit 

de wijk waar de vrouwen woon- en werkzaam zijn. We hebben een aantal vrouwen bereid gevonden om hun 

ervaringen te delen en om te delen hoe belangrijk sommige aspecten, zoals het bijhouden van een kasboek, zijn voor 



een onderneming. Deze trainingen zijn zeer succesvol gebleken en het stimuleert de vrouwen om nog meer energie 

te stoppen in het uitbreiden van hun bedrijf.  

In augustus heeft de eerste groep vrouwen examen gedaan. Van de 10 vrouwen die in oktober 2015 zijn gestart zijn 

er helaas 5 afgevallen en uiteindelijk hebben 5 vrouwen examen gedaan. Bij de vrouwen die uitgevallen zijn ontbrak 

het aan voldoende motivatie en ze vonden het bijvoorbeeld teveel werk om een kasboek bij te houden. Veelal werd 

hun aandacht opgeslokt door diverse persoonlijke omstandigheden waardoor ze geen stabiele basis hadden. Het 

examen wat ze moeten afleggen bestaat uit 2 gedeeltes. De vrouwen moeten hun kasboek presenteren en hierover 

hebben we ze de nodige vragen gesteld om te testen of ze hun gegevens ook daadwerkelijk begrijpen. Tijdens de 

trainingen hebben ze geleerd hoe ze een ondernemingsplan moeten schrijven en het presenteren hiervan is tevens 

een onderdeel van het examen. Hierin hebben ze beschreven op welke manier ze hun bedrijf willen uitbreiden. Ze 

hebben een marktonderzoek gedaan en ze hebben een bijbehorend financieel overzicht gemaakt om te berekenen 

hoeveel geld ze moeten investeren.   

In september is een nieuwe groep met 17 vrouwen gestart. Waar de vrouwen uit de eerste groep alleen uit de wijk 

Walukuba (Jinja) kwamen waren er nu ook deelnemers uit de wijken Masese (gedeeltelijk sloppenwijk), Soweto 

(sloppenwijk) en Danida (sloppenwijk). Het geeft een andere dynamiek in de groep wat een positief effect heeft. 

Men ziet zo dat men vaak overal met dezelfde problemen te maken heeft en het in de ene wijk dus niet 

gemakkelijker is om een bedrijf te runnen dan in de andere. De persoonlijke problemen zijn vaak wel verschillend en 

vooral de vrouwen uit de sloppenwijken hebben te maken met slechte woonomstandigheden. Het zijn alleenstaande 

moeders die de zorg dragen voor 6-10 kinderen. Door de slechte leefomstandigheden is men vaak ziek en 

gezondheidszorg is duur. We geven de vrouwen advies over hygiëne etc. en zodra we een beter zicht hebben op hun 

bedrijf kijken we hoeveel ze kunnen sparen zodat ze een extra potje hebben voor onvoorziene medische uitgaven. 

Geen van de deelnemende vrouwen weet hoe ze een kasboek bij moeten houden dus om meer inzicht te krijgen is 

dit een van de onderwerpen waar we veel aandacht aan besteden in het begin. Dit geeft ze veel informatie en vanuit 

hier kunnen we verder kijken wat de mogelijkheden zijn en waar de kansen liggen voor hun bedrijfje.  

Waar mogelijk proberen we de afzetmarkt voor de vrouwen te vergroten. Afhankelijk van hun producten uiteraard, 

maar in de groep die in september is gestart zaten veel vrouwen die sieraden etc. maken. Als A Woman’s Worth 

staan we maandelijks op een markt om producten te verkopen die door de deelnemende vrouwen zijn gemaakt. Op 

deze manier hebben zij een extra inkomen en de extra winst gaat direct terug naar het project als extra inkomen. Het 

project krijgt op deze manier ook meer naamsbekendheid en zo worden de artikelen momenteel in 2 winkels in Jinja 

verkocht. Ook in Nederland krijgt het project meer bekendheid en in 2016 is er door lokale media een aantal keren 

aandacht besteed aan ons werk.  

In januari 2016 is het team in Oeganda uitgebreid met een coach/trainer en in september is daar een 

maatschappelijk werkster bij gekomen. Er zijn inmiddels 4 medewerkers die in Oeganda op parttime basis betaald 

werkzaamheden uitvoeren. Het bestuur in Nederland bestaat inmiddels ook uit 3 leden en in augustus heeft de 

Belastingdienst ons de ANBI status toegekend.  

Om het project draaiende te houden zijn we afhankelijk van donaties. Het aantal maandelijkse donateurs groeit 

gestaag en mede door eenmalige giften hebben we onze doelen voor 2016 bereikt. In december zijn we in Nederland 

een online campagne gestart om voldoende financiële middelen te krijgen om in 2017 minimaal 30 vrouwen deel te 

kunnen laten nemen aan het programma. De campagne heeft tot half januari gelopen en heeft in totaal € 4.000 

opgeleverd waardoor we financieel in staat zijn om onze werkzaamheden in 2017 voort te kunnen zetten.  
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