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Zelfredzaamheid & Ondernemerschap 
Elk jaar gaan we met enorm veel plezier met groepen jongeren aan het werk om hun 
ondernemersvaardigheden te versterken. Elke deelnemer heeft talent, gedrevenheid en 
een toekomstdroom, en wij helpen ze om de stap vooruit te zetten en verder te komen.  
 
We richten ons op het vergroten van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid groeit door te 
investeren in vaardigheden, competenties en zelfvertrouwen. We geloven in zelf regie 
nemen over je eigen toekomst, vandaar onze naam Master2Morrow. 
 
In november 2021 organiseren we weer een businesstraining. In 5 dagen zetten we jonge 
ondernemers aan het werk om een eigen businessplan te maken waarmee ze meteen aan de slag 
kunnen. Praktisch en toepasbaar. Ook de Nederlandse trainers en begeleiders leren. Bijvoorbeeld: 
wat doet trainen in het onbekende met mij en wat leer ik daarvan? Welke vaardigheden ontdek ik in 
deze omstandigheden bij mezelf en wat kunnen wij leren van de Ugandese cultuur?  

Wat kun jij bijdragen? 

Jij kan bijdragen als je op het gebied van ondernemerschap (in brede zin) kennis en/of ervaring hebt 
en dit graag wilt delen. Specifieke kennis van bijvoorbeeld financiën, planning of marketing kun je 
direct inzetten om concrete ondernemersplannen aan te scherpen. Je helpt hiermee de 
ondernemersdromen van deze jongeren waar te maken. Ervaring met trainen is handig maar niet 
noodzakelijk. Mocht je we interesse hebben maar je hebt een andere achtergrond hebben of je weet 
nog niet precies hoe je het beste bij kunt dragen, neem gewoon contact met ons op! De ervaring 
leert dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren. Bovendien hebben we naast de 
businesstraining ook nog andere trainingen en projecten waarvoor je je in kunt zetten. 

Master2Morrow 

Al sinds 2012 organiseren we jaarlijks trainingen voor jongeren in Uganda. We zijn gestart met 
Talentdevelopment trainingen en in de loop van de jaren is dit uitgebreid met Businessdevelopment 
trainingen, Train-the-Trainer en curriculumdevelopment rondom ondernemerschapsvaardigheden in 
het voortgezet onderwijs.  

In de businessdevelopment training stimuleren we de talenten en ambities van de deelnemers. Ze 
krijgen concrete vaardigheidstraining (planning, financiën, marketing) en nieuwe invalshoeken en 
perspectieven op hun plannen. De deelnemers hebben na de training meer zelfvertrouwen en zijn 
beter in staat om succesvol regie te nemen over het eigen leven.  

Als vaste trainers van de stichting M2M zetten wij onze eigen ondernemerservaring en kennis van 
businessdevelopment in. Omdat we nu al een aantal jaren werken met Ugandese jongeren en 
Ugandese trainers leren we veel over de context waarin deze jongeren moeten zien te (over)leven. 
We zijn ons echt bewust van de grote verschillen tussen de mogelijkheden in Uganda vergeleken met 
de mogelijkheden in Nederland. En we weten ook dat in essentie ondernemerschap ook altijd om 
hetzelfde draait, namelijk weten wie je bent en geloven in wat je doet. En al deze kennis zetten we 
in.  

 

	

	



Praktische Informatie   
De trainingsweek zal worden gehouden van 1 tot 5 november in Fort Portal. We hebben daar een 
sterk netwerk van lokale co-trainers en ambassadeurs met wie wij de training organiseren.   

Over de training 

• Ugandese jongeren worden door een groep van Ugandese en Nederlandse trainers begeleid 
(max 10 deelnemers). 

• Doel is het ondernemerschap versterken en daarmee zelfredzaamheid vergroten. 
• De doelgroep wordt gevormd door jonge ondernemers die al een onderneming zijn gestart. 

Zij hebben een motivatiebrief geschreven en aangegeven wat hun leerdoel/wens is.	
• Uitgangspunt is gelijkwaardigheid in leren en ontwikkelen. Het is een co-learning proces van 

trainers met de deelnemers: we leren van en met elkaar. 
• Vooraf formuleert iedere trainer zijn of haar leerdoelen en we helpen elkaar met het 

realiseren daarvan. 
• De voertaal is Engels. Net zo goed als dat niet onze moedertaal is, is dat vaak ook niet het 

geval voor de Ugandese jongeren. We zullen elkaar dus moeten helpen. Maar belangrijker 
nog is dat de taal van het hart spreekt. 

• Het programma is gebaseerd op beproefde formats, daarnaast is er ook flexibiliteit om te 
veranderen om aan te sluiten op specifieke expertise of leerdoelen van de trainers. 

• Er zijn drie teambegeleiders (Arjen, Ilona en Marije) die het programma opzetten en 
bewaken, als aanspreekpunt fungeren, en zelf ook deelnemen. 

Wat biedt het jou? 

• Ervaren begeleiding en een goed geregeld verblijf. 
• De mogelijkheid om je talenten en vaardigheden in te zetten om anderen te helpen. 	
• De kans om van dichtbij kennis te maken met het prachtige Uganda en de Ugandezen.	
• Een ervaring buiten de gebaande paden: in een andere cultuur, met andere mores en 

manieren. Hierdoor leer je jezelf vaak beter kennen.	
• Leren van de ontmoeting tussen jou als Nederlandse gasttrainer en deze jongeren, en van 

hoe zij omgaan met hun levensomstandigheden. 
• De optie om na de training te reizen in het prachtige Uganda: de Parel van Afrika. 

Wat vragen we van jou? 

• Je bent nieuwsgierig en staat open om te leren en mogelijkheden te ontdekken van hoe het 
ook anders kan. 

• Je hebt aanpassingsvermogen wanneer het anders loopt dan gepland. 
• Je vindt het leuk om contact te maken en anderen verder te helpen in hun ontwikkeling. 
• Je bent bereid om eenmaal voor én eenmaal na afloop van de training in Nederland bij elkaar 

te komen.	

Over de trainingslocatie 

De training wordt gegeven bij YES Hostel in Fort Portal (https://yesugandahostel.weebly.com). De 
Nederlandse trainers verblijven in het guesthouse Rwenzori View Guesthouse 
(http://ruwenzoriview.com), op loopafstand van de trainingslocatie.  Het guesthouse heeft een 
mooie tuin en de faciliteiten zijn goed.  Er zijn 1- en 2 persoonskamers en ook een familyroom. 

	



Investering 

De kosten voor deelname zijn € 1000,-. Met je bijdrage sponsor je de deelname van 1 Ugandese 
jongere aan de training en draag je een gedeelte bij aan de algemene kosten om deze training elk 
jaar aan te bieden. Wij regelen alle zaken vooraf en tijdens de training, zodat jij je kunt focussen op 
de training en kunt genieten van wat er plaatsvindt. Wij regelen en betalen voor jou:  

• Je verblijf gebaseerd op een 1-persoonskamer, op zowel eerste reisdag als gedurende de 
training (totaal 6 nachten) 

• Ontbijt, lunch en avondmaaltijden gedurende 5 dagen van de trainingsweek 
• Koffie + thee + water gedurende de trainingsdagen 

Je draagt zelf de kosten voor de volgende zaken: 

• Je eigen ticket voor de vlucht naar Uganda (Entebbe) 
• Het transport vanaf Entebbe naar Fort Portal (en vice versa) met een gehuurd minibusje, 

samen met andere deelnemers 
• Je visum voor toegang tot Uganda  
• Je drankjes en extra maaltijden of snacks die je bestelt (buiten de standaard geboden 

maaltijden tijdens de trainingsdagen)  
• Afhankelijk van je deelname aan georganiseerde trips voor of na de trainingsweek, komen 

daar nog kosten bij. Daarover krijg je nog nadere informatie 

We hebben op aanvraag een overzicht van de inschatting van de kosten die je nog maakt.  

Over Corona 

We gaan ervan uit dat we in november weer veilig naar Uganda kunnen reizen. Wij laten ons 
uitgebreid informeren over de situatie in Uganda. Indien blijkt dat de situatie aldaar of vanuit de 
Nederlandse overheid het reizen niet toestaat, dan gaan we over naar ons uiterste scenario om de 
training te verplaatsen naar het voorjaar 2022. We geven restitutie van het volledige bedrag (minus 
de door ons verplichte betalingen die we al zijn aangegaan volgens de annuleringskosten van de 
accommodaties). We zullen je vooraf de data voor een go of no-go communiceren. 

Over het land 

Uganda is een prachtig land. Groen, afwisselend. Kampala is een echte Afrikaanse stad: rommelig, 
uitgestrekt, druk en niet heeeeel schoon. Fort Portal ligt in het westen van het land, aan de voet van 
het prachtige Rwenzori gebergte (Mountains of the Moon), waar je prachtige trekkings kan maken 
van meerdere dagen. Het is een wat koelere regio, wat fijn is om in te verblijven. De voertaal in het 
land is Engels. Verder zijn er nog een groot aantal lokale (stam)talen. Er is een groot netwerk van 
public transport. Vooral de Matatu’s (minibusjes) en boda boda’s (brommertjes) vormen de beste 
manier om overal te komen. Maar let wel op, er kunnen altijd nog meer passagiers in het busje (echt 
waar, zelfs als je denkt dat er niets meer in past….) De mensen zijn over het algemeen erg vriendelijk, 
behulpzaam en houden wel van lachen. Overal word je wel aangesproken met MZUNGU. Vaak 
gevolgd door ‘give me my money’. Vooral kinderen zijn erg goed hierin.  

Na aanmelding ontvang je een overzicht met een aantal praktische tips en adviezen rondom 
gezondheid en preventie.  

 

 



Sponsoring 
De Stichting Master2Morrow sponsort de Ugandese deelnemers aan deze trainingen. Dat betekent 
dat de verblijfskosten (overnachting en eten/drinken) voor deze jongeren worden betaald vanuit de 
stichtingsgelden. We ontvangen donaties van individuele ambassadeurs van onze trainingen en 
vanuit bedrijven en organisaties zoals de Lions/ Rotary. De kosten per deelnemer zijn ongeveer 150 
euro.  

We zouden het heel erg waarderen als je in jouw omgeving mensen bereid vindt om dit project te 
steunen met kleine of grotere donaties. Alles is welkom! Juist omdat mensen jou kennen en het ook 
wel bijzonder vinden wat je doet, vinden ze het vaak ook leuk om jouw trainingsgroep te 
ondersteunen. Als je een idee hebt en daar steun bij zoekt, laat het ons weten! 

De Stichting is Anbi-gecertificieerd.  

Het rekeningnummer is: volgt binnenkort ivm wijziging bank 

Onze nieuwe website is onder handen, wil je meer over de stichting lezen kijk dan op 
https://boostbyboot.nl/mastersmaking2moro-grensverleggend-leren-uganda/ 

 

 


