
 

Activiteitenoverzicht 2019 

Het jaar 2018 sloten we af met een mooie diploma-uitreiking en zo konden we 2019 starten met de 6e groep 

vrouwen. Om ons bereik verder uit te breiden hebben we vrouwen geworden in een wijk waar we nog niet veel 

leden hebben. De wijk Danida heeft een kleine markt en de helft van de deelnemende vrouwen zijn hier 

werkzaam. Elke wijk heeft zijn eigen problematiek en aangezien onze teamleden veel in de wijken aanwezig zijn 

kunnen we hier snel op inspelen. Het kasboek is ook bij deze groep een enorme eyeopener en het maakt ze heel 

erg bewust van hun inkomsten en uitgaven. Voor deelname heeft men vrijwel geen inzage in hun financiële 

situatie wat uiteraard de nodige risico’s met zich meebrengt.   

De voortgang van de vrouwen wordt nauw in de gaten gehouden door onze Monitoring en Evaluatie specialist. Zo 

gaf 50% van de vrouwen bij deelname aan te sparen en na afronding van het programma is dit 100%. Men ziet de 

toegevoegde waarde van sparen en doet dit met een bepaald doel. Zo kunnen er onvoorziene medische kosten 

betaald worden en kunnen kinderen naar school. Ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zien we een 

enorme vooruitgang. De vrouwen zijn zelfverzekerder en hebben een positiever zelfbeeld. Men leert omgaan met 

tegenslagen en heeft een positieve blik op de toekomst.  

In oktober heeft de 2e editie van onze modeshow “From the slum tot he catwalk” plaatsgevonden en het was 

wederom een enorm succes! Met financiële hulp van onder andere de Nederlandse Ambassade in Oeganda 

konden we een geweldig evenement neerzetten. Net als bij de 1e editie heeft iedereen zich vrijwillig ingezet dus 

de modellen, presentatrice, ontwerpers, fotograaf, enzovoorts werden niet betaald. De ontwerpen die in 

samenwerking met bekende Oegandese modeontwerpers zijn gemaakt waren van hogere kwaliteit dan de eerste 

editie. De show was op vele manieren succesvol en het heeft A Woman’s Worth de nodige publiciteit opgeleverd. 

Dergelijke evenementen worden normaal gesproken alleen in de hoofdstad Kampala georganiseerd. Dat het niet 

aan iedereen voorbij was gegaan en het een uniek concept is bleek tijdens de Abryanz Style and Fashion Awards 

in december waar de Founding Director Susan Geurts de Positive Change award in ontvangst mocht nemen. De 

award werd uitgereikt voor de impact die we creëren en de manier waarop we mode gebruiken om de positie van 

vrouwen in Oeganda te verbeteren.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Financieel overzicht 2019 

Maand Saldo Inkomsten Uitgaven Maand saldo Totaal saldo 

Januari € 6.699 € 241 € 998 € - 757 € 5.942 

Februari € 5.942 € 326 € 1.165 € - 839 € 5.103 

Maart € 5.103 € 463 € 1.453 € - 990 € 4.113 

April € 4.113 € 3.338 € 1.413 € 1.925 € 6.038 

Mei € 6.038 € 650 € 1.235 € - 585 € 5.453 

Juni € 5.453 € 185 € 1.873 € - 1.688 € 3.765 

Juli € 3.765 € 275 € 1.460 € - 1.185 € 2.580 

Augustus € 2.580 € 493 € 1.099 € - 606 € 1.974 

September € 1.974 € 328 € 1.108 € - 780 € 1.194 

Oktober € 1.194 € 2.310 € 2.688 € - 378 € 816 

November € 816 € 243 € 333 € -90 € 726 

December € 726 € 15.809 € 3.908 € 11.901 € 12.627 

Totaal  € 24.661 € 18.733 € 5.928  
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