
 

Activiteiten overzicht 2017 

2017 is een zeer succesvol jaar geweest voor A Woman’s Worth. De impact van het programma wordt steeds 

zichtbaarder en we zien de kleine bedrijfjes stap voor stap groeien. In 2017 hebben 32 vrouwen deel kunnen nemen 

aan het programma en daarvan hebben 30 vrouwen het examen succesvol afgerond. We hebben veel geleerd van de 

eerste groep en zo zijn onder andere de toelatingseisen voor het programma aangescherpt. Door het wisselende 

opleidingsniveau liepen de trainingen soms behoorlijke vertraging op en we konden niet iedereen de benodigde 

aandacht geven. Om dit te voorkomen moeten de vrouwen vanaf nu minimaal kunnen lezen, schrijven en getallen 

kunnen lezen. Het trainingsprogramma wordt telkens geoptimaliseerd en geëvalueerd om de vrouwen de kennis te 

geven die het meest nodig hebben.  

Naast de commerciële trainingen besteden we veel aandacht aan maatschappelijk werk en dit heeft bij veel vrouwen  

positieve resultaten opgeleverd. De persoonlijke omstandigheden zijn vaak de reden waarom men zich niet op het 

bedrijf kan focussen. Het team is uitgebreid met een gediplomeerd maatschappelijk werkster die naast diverse 

oefeningen tijdens de gezamenlijke trainingen regelmatig 1 op 1 met de vrouwen spreekt. Door het inzetten van 

diverse tools laten we de vrouwen nadenken over bepaalde zaken die men normaal gesproken voor lief neemt. We 

leren ze hoe ze bepaalde situaties kunnen accepteren en het een plekje kunnen geven. De positie van vrouwen is 

beduidend anders in Oeganda dan in Nederland en we maken ze attent op de rechten die ze hebben als vrouw.  

Nadat de vrouwen het programma hebben afgerond blijven we ze volgen en op een regelmatige basis bezoeken. Zo 

kunnen we ze daar waar nodig bijsturen en voorkomen dat ze in hun oude patroon terugvallen. Eind 2017 hebben 

we in samenwerking met een productiemaatschappij uit Walukuba een aantal korte video’s opgenomen. In deze 

video’s hebben we de vrouwen zelf uit laten leggen wat de impact van het programma is. Deze filmpjes dienen ter 

ondersteuning van onze marketing om (potentiële) sponsoren een duidelijk beeld te geven wat we doen en wat de 

resultaten zijn van het programma.  

In november heeft de inmiddels 3e groep vrouwen examen gedaan en tegelijkertijd zijn we begonnen met het 

werven van vrouwen voor de nieuwe groep die in januari 2018 is gestart. Door de zichtbare impact hadden we meer 

inschrijven dan verwacht en helaas konden niet alle vrouwen in januari deelnemen in verband met de beperkte 

beschikbare plaatsen. In juli zal de volgende groep starten dus de vrouwen die niet deel konden nemen zullen 

hiervoor als eerste benaderd worden.  

Tot eind 2017 deelde we het kantoor met ons partnerproject X-Suba. De mogelijkheid deed zich voor om op 

hetzelfde terrein een andere ruimte te huren dus vanaf januari hebben we ons eigen kantoor.  

Het aantal maandelijkse donateurs groeit gestaag en mede door eenmalige giften hebben we onze doelen voor 2017 

behaald. In december zijn we via de OnePercent Club wederom een online campagne gestart om onze 

werkzaamheden ook in 2018 voort te zetten en uit te breiden. Onze voornaamste uitgaven zijn het betalen van 

salarissen en het betalen van de maandelijkse huur.  

 

 



Financieel overzicht 2017 

Maand Saldo Inkomsten Uitgaven Maand saldo Totaal saldo 

Januari € 2698 € 723 € 661 € 62  € 2760 

Februari € 2760 € 1829 € 650 € 1179 € 3939 

Maart € 3939 € 703 € 606 € 97 € 4036 

April € 4036 € 980 € 933 € 47 € 4083 

Mei € 4083 € 808 € 868 € -60 € 4023 

Juni € 4023 € 434 € 822 € -388 € 3635 

Juli € 3635 € 730 € 617 € 113 € 3748 

Augustus € 3748 € 126 € 449 € -323 € 3425 

September € 3425 € 2176 € 812 € 1364 € 4789 

Oktober € 4789 € 493 € 1108 € -615 € 4174 

November € 4174 € 306 € 1059 € -753 € 3421 

December € 3421 € 501 € 873 € -372 € 3049 

Totaal  € 9809 € 9458   

 
 Stichting A Woman’s Worth  

Ginnekenweg 172c - 4835 NH Breda  
www.awomansworth.nl 
info@awomansworth.nl 

IBAN: NL16 RABO 0305 6974 98 

http://www.awomansworth.nl/
mailto:info@awomansworth.nl

