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Onze inspiratie 
Deze ondernemersreis wordt georganiseerd door Deventer Koffie, MKB Deventer en 

Rabobank Salland. In deze oriëntatie- en netwerkreis hopen we je een goede indruk te kunnen 

geven van Uganda; zo spreek je met ondernemers om te horen hoe het voor hen is om business te 

bedrijven. Daarnaast ontmoet je Nederlanders die de keuze hebben gemaakt voor het starten van 

een bedrijf in Uganda. Je ziet hun passie, maar ook de uitdagingen van alledag. Je bezoekt de 

projecten die door Deventer ondernemers worden ondersteund, zoals de coöperatie van 

koffieboeren in Kibinge, de leverancier van Deventer Koffie.  

Het is een oriëntatiereis om een goede indruk te krijgen of Uganda het land is om verder op door te 

gaan in het zoeken van businessmogelijkheden, het support geven aan ondernemers in Uganda of 

het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten. Het is een oriëntatiereis om eerst maar eens een 

indruk te krijgen van het land, de ondernemende mensen en de mogelijkheden. Ervaren of er een 

goede klik is. Als je vervolgens verder wilt met plannen maken, wil de Rabobank je daarin graag 

helpen. Ook in Deventer zijn er talloze bedrijven, stichtingen en de gemeente Deventer die 

ondernemen of ontwikkelen in Uganda. Dit gehele netwerk stellen we graag voor jou open.  

 

Onze Missie: 

Delen van ons netwerk zodat (sociaal) ondernemen in Uganda mogelijk wordt. 

 

Handelsmissie 
De handelsmissie van de ondernemersreis is bedrijven bezoeken en van binnenuit bekijken. Het 

accent ligt dus op ondernemerschap. De bedrijfsbezoeken zijn zoveel mogelijk op maat. De 

ondernemersreis is met haar focus op ‘Oriëntatie op Uganda’ een interessante reis voor 

ondernemende mensen die overwegen om ‘’iets’’ te gaan doen in business in Uganda. ‘Iets doen’ 

kan meerdere dingen betekenen. Voorbeelden zijn: 

 

 Een bedrijf of een nevenvestiging opzetten 

 Een samenwerking aangaan met een Ugandees bedrijf  of een bedrijf gestart door 

Nederlanders 

 Een investering doen in dergelijke bedrijven 

 Een samenwerkingsverband aangaan voor deling van kennis en ervaring 

 Een coaching-/monitoringprogramma voor jonge Ugandese starters mogelijk maken 

 Importeren van Ugandese producten voor de Nederlandse markt (zie Deventer Koffie) 

 Het ondersteunen van projecten voor economische ontwikkeling in Uganda zoals 

trainingen voor agribusiness: farming as a business 

 

We willen jou ook graag inspireren en nodigen je daarom uit om met ons op reis te gaan dit jaar. 

Ondernemersreis naar Uganda 2019 
 

6 daagse “werk” reis met een optionele verlenging naar een nationaal park 

Data 7 april t/m 12 april met optionele verlenging t/m 15 april 
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Algemene informatie 

Waarom Uganda? 
 In het geweldig grote contitent Afrika met geweldige 

mogelijkheden ligt Uganda in Oost-Afrika midden op 

de evenaar. Het land heeft nu circa 42 miljoen 

inwoners maar de verwachting is dat dit nog zal 

doorgroeien naar 65 miljoen.  Een ongekende opgave 

om al deze monden te voeden maar ook uitzicht te 

bieden op werk. De werkloosheid is vooral onder 

jongeren erg hoog. Zo is in district Bukomansimbi 70% 

van de jongeren zonder vast werk. Omdat andere 

werkgelegenheid vrijwel ontbreekt is er daarom een 

vernieuwde aandacht voor de landbouw. Maar het 

ontbreekt aan toegankelijk en betaalbaar agrarisch 

onderwijs. Daarom starten gemeenschappen (zoals in Kibinge) met eigen initiatieven om te 

komen tot modernisering van de landbouw en het opzetten van eigen agribusiness 

bedrijven. Om op die manier meer bestaanszekerheid te bieden en de productie te 

vergroten. Coöperaties spelen hierin een belangrijke rol.  

 

Er is in Uganda grote behoefte aan kennis, ervaring en kapitaal voor nieuwe bedrijvigheid. 

Eigenlijk in alle sectoren. Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven zijn in de afgelopen jaren 

veel initiatieven genomen. Ook in Deventer is er bij bedrijven, ngo’s en de gemeente een 

grote betrokkenheid bij Uganda.  

De Nederlandse ambassade en bijvoorbeeld NUTIP (The Netherlands-Uganda Trade and 

Investment Platform) maar ook de Rabobank met een partnerbank met een groot netwerk 

in Uganda, kunnen zorgen voor de nodige kennis en begeleiding. 

In de Ondernemersreis Uganda maak je kennis met Nederlanders die je zijn voorgegaan. 

Waarom zijn ze gestart in Uganda, welke mogelijkheden zien zij en voor welke uitdagingen 

staan ze? Het komt aan bod in deze Ondernemersreis. 
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Enerverend Uganda 
De ondernemersreis zal voornamelijk plaats vinden in 

het zuiden van Uganda. Winston Churchill noemde 

Uganda ooit ‘de parel van Afrika’ en daarmee doelend 

op de ongekende schoonheid van het land, vooral 

terug te zien in nationale parken. Uganda is van 

oudsher een agrarisch land met koffie, thee, bananen, 

katoen. Met nog veel kleinschalige familie 

boerenbedrijfjes maar ook opkomende grotere 

bedrijvigheid (vooral in hoofdstad Kampala) en grote 

coöperaties. In rap tempo worden wegen verbeterd 

en is er de trek van het platteland naar de grote 

steden. Uganda is een land in grote verandering en 

biedt ook daarom grote mogelijkheden. Niet voor 

niets hebben  inmiddels tal van Nederlanders zich 

gevestigd in Uganda. Hoewel er nog steeds sprake is 

van grote armoede ontstaat er een groeiende 

middenklasse. Dat is zeker te zien in Kampala met ook 

moderne winkelcentra en voorzieningen. In West Uganda is olie aangetroffen en zal de komende 

jaren verder in productie komen met nieuwe ontwikkelingen en ook (ecologische) uitdagingen. 

Nieuwe dienstverlening in ICT is sterk aan het opkomen. Grote veranderingen dus. 

In deze Ondernemersreis Uganda ligt het accent uiteraard op het ontmoeten van ondernemers en 

bedrijven. Deze ontmoetingen worden zoveel mogelijk afgestemd op de achtergronden en wensen 

van deelnemers. Maar ondertussen maken we ook veel mee van het gewone leven in Uganda. De 

markten, de verkeersdrukte, de kantoortorens van Kampala maar ook de sloppenwijken, de 

eenvoudige huisjes en schooltjes op het platteland. Steeds sta je weer versteld. En ondertussen 

maak je ook kennis met de “gewone’ Ugandees die vrijwel altijd ervaren wordt als hartelijk, gastvrij 

en vriendelijk. 

In de zes dagen van de Ondernemersreis Uganda richten we ons vooral op het zuidelijk deel van 

Uganda met de steden Kampala en Masaka, maar ook plaatsen als Mpigi en het plattelandsgebied 

van Kibinge. Een mooie mixture.                                                                                                                        

In het naadloos aansluitende bezoek aan Murchison Falls National Park en aan de neushoorns maak 

je de fantastische natuurlijke schoonheid mee die Uganda te bieden heeft.  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 



4 
 

Dagplanning 
In het onderstaande overzicht geven we een beeld van het reisprogramma maar ongetwijfeld zullen 

zich aanpassingen voordoen, want Uganda is bij uitstek een land van improvisaties. Bij 

bedrijfsbezoeken kijken we vooral naar bedrijven die gestart zijn door Nederlanders of een 

Nederlandse verbinding hebben. Zo horen we uit de eerste hand wat het is om in Uganda zakelijk te 

handelen. 

Voor de reis zal een informatie bijeenkomst georganiseerd worden, waarbij we met elkaar kunnen 

kennismaken en waarbij nuttige informatie rondom de reis gedeeld gaat worden. 

De Ondernemersreis Uganda bestaat uit twee delen:   

- Deel A - zondag 7 april t/m vrijdag 12 april (en aankomst op zaterdag 13 april om 06.00 uur 

op Schiphol) 

- Deel B – mogelijkheid voor verlenging van de reis met bezoek aan Murchison Falls National 

Park van zaterdag 13 april t/m maandag 15 april (en aankomst op dinsdag 16 april om 06.00 

uur op Schiphol) 

 

Dag 1 – Zondag 7 april | Aankomst op Entebbe: Uganda 
We vertrekken om 10.45 uur van Schiphol met een directe KLM-vlucht en komen om ca. 

22.30 uur (plaatselijke tijd) aan op donker Entebbe Airport in Uganda en reizen van daaruit 

verder per bus naar ons hotel in Entebbe. 
 

Dag 2 – Maandag 8 april | Infrastructuur en mobiliteit (Entebbe, Kajjansi en Kampala) 
Ochtend en middag 

We worden wakker en zien Uganda voor het eerst bij daglicht. Na het ontbijt worden we in 

een uurtje meegenomen in een spoedcursus do’s and don’ts in Uganda en de taal Luganda.  

We passeren de botanische tuin van Entebbe op weg naar Kajjansi. Deze drukke plaats ligt 

op het kruispunt van de oude en nieuwe weg naar Kampala en biedt uitstekende 

mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling. Toelichting wordt gegeven door MoveMobility 

(Tonny Bosch of Ugandese partner) We bezoeken ook de grote markt van Kajjansi waar van 

alles te koop is en zijn dan helemaal in Uganda! 

We reizen door naar hoofdstad Kampala, grenzend aan het prachtige Lake Victoria en 

uitgestrekt over een reeks van glooiende heuvels. We krijgen alvast een eerste indruk 

daarvan met het beklimmen van de minaret van 

de grootste moskee met een betoverend uitzicht 

over Kampala. We zien deze drukke en echt 

Afrikaanse stad en zien ook voor welke grote 

infrastructurele problemen de stad zich geplaatst 

weet.  Tijdens de rit naar ons guesthouse komen 

we ogen en oren tekort. 
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Avond 

Aan het eind van de dag checken we in bij het guesthouse (met wifi en zwembad) en er 

staat een heerlijk diner voor ons klaar. 

 

Dag 3 – Dinsdag 9 april | Ondernemerschap en overheid 

Ochtend en middag 

Vandaag staat Kampala centraal met daarin allerlei bedrijfsbezoeken. 

Eerst brengen we een bezoek aan de Nederlandse Ambassade en horen meer over de 

economische mogelijkheden van Uganda en de dienstverlening van de ambassade. We 

bezoeken de Design Hub met allemaal startup-bedrijfjes. We ontmoeten de NUTIP (The 

Netherlands-Uganda Trade and Investment Platform) De keuze van te bezoeken bedrijven 

baseren we zoveel mogelijk op de wensen van deelnemers.  

 

Avond 

We vertrekken weer naar ons guesthouse en praten na over alles wat we hebben             

meegemaakt. Welke mogelijkheden zien we? 

 

 
 

 

Dag 4 – Woensdag 10 april | Ondernemerschap, overheid en duurzaamheid 
Ochtend en middag 

Vandaag gaan we richting Masaka en bezoeken onderweg in Mpigi het duurzaamheids-

project SINA Social Innovation Academy. We passeren de evenaar (fotomoment) en komen 

aan in de stad Masaka (ongeveer 100.000 inwoners). We lunchen bij Grass Roots van een 

Nederlandse eigenaar. En we bezoeken Waste Management Masaka en Flying Food.  

 

Avond 

We verblijven in een hotel aan de rand van het centrum van Masaka. In het hotel hebben 

we een diner-ontmoeting met Mr. Muhammad Kataregga, voorzitter van de districtcouncil 

van Bukomansimbi. Welke mogelijkheden en uitdagingen doen zich voor in de economische 

ontwikkeling van dit plattelandsdistrict vlakbij Masaka? Na die tijd is er nog gelegenheid om 

het centrum van Masaka in te lopen of het zwembad in te duiken. 
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Dag 5 – Donderdag 11 april | Koffiecoöperatie en agrarische ontwikkeling op het 

platteland 
Ochtend 

We bezoeken KCFCS, de coöperatie van 

koffieboeren in Kibinge die van grote betekenis is 

voor de 2.400 leden. We maken kennis met 

koffieboeren en zien waar onze koffie vandaan 

komt. En natuurlijk gaan  we de koffie ook 

proeven. KCFCS is de koffieleverancier voor 

Deventer Koffie. Agrarisch onderwijs is voor veel 

jongeren op het platteland onbereikbaar 

vanwege de kosten. Daarom hebben de gemeenschappen in Kibinge zelf initiatieven 

genomen om te komen tot trainingen voor agrarische ontwikkeling.  

 

Middag  

Na de lunch bezoeken we de Demonstration Farm met 

praktische lokale innovatie in de landbouw, de Tree Nursery 

voor de aanplant van bomen en het Vocational Training centre 

(i.a.) voor beroepsgerichte trainingen. We zien hoe 

boomschors Bark Cloth geproduceerd wordt. We gaan het 

allemaal ervaren en worden uitgedaagd mee te doen. Ook 

planten we onze eigen boom als duurzame herinnering aan 

onze reis.  
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Avond 

In de loop van de middag keren we terug naar ons guesthouse in Kampala. Mooie 

gelegenheid om in onze bus na te praten over de vele indrukken en ontmoetingen met 

ondernemende mensen. Wat leren we van hen en welke ideeën kunnen wij geven? 
 

Dag 6 – Vrijdag 12 april | Laatste bezoeken aan Kampala 
Ochtend en middag 

Vandaag doen we de laatste bezoeken aan bedrijven in Kampala en omgeving. Deze 

bezoeken baseren we zoveel mogelijk op de wensen van deelnemers. Mogelijk kunnen we 

lunchen met kunstenaars bij AfriArt. In de middag zijn er ook vrije uren en is er de 

mogelijkheid van bezoek aan de African Market. 

Om 17.00 uur is er het slotdiner in Kampala. Voor diegenen die niet kiezen voor de 

verlenging met bezoek aan Murchison Falls National Park is dit het moment van afscheid 

nemen. Zij vertrekken naar vliegveld Entebbe en vliegen om 23.30 uur terug naar 

Nederland. Zij komen zaterdag 13 april om 06.00 uur aan op Schiphol en hebben het 

weekend om ervaringen van deze ondernemersreis te delen met vrienden of familie. 

Diegenen die wel kiezen voor de fraaie verlenging keren terug naar ons guesthouse in 

Kampala. 

 

Optionele verlenging van de reis naar een National Park 

Dag 7 – Zaterdag 13 april |  Op safari naar neushoorns en Murchison Falls! 
Ochtend en middag 
We gaan met de bus op weg naar Murchison Falls National Park. We passeren het Ziwa 
Rhino Sanctuary. Door o.a. bejaging is in het verleden de neushoorn verdwenen uit national 
parks. In de beschermde omgeving van het Ziwa Rhino Sanctuary wordt weer gewerkt aan 
een populatie neushoorns. We bezoeken dit centrum en maken een neushoorn on-foot 
trekking. Dit is de enige plaats in Uganda om neushoorns te zien. Onder begeleiding van 
ervaren gidsen trekken we het bos in om de magnifieke dieren te zien in hun natuurlijke 
habitat op een terrein van 7.000 hectaren. Daarom gebruiken we de bus om in hun 
omgeving te komen en gaan vervolgens te voet.  Ook is een reeks andere dieren en vogels 
te bewonderen. Deze tocht maak je maar eens in je leven. 
 
Vervolgens gaan we door naar Murchison Falls NP 
Murchison Falls National Park is Uganda's grootste nationale park, dat zich uitstrekt langs de 
oevers van Lake Albert. De rivier de Nijl stroomt dwars door het midden van het park met de 
indrukwekkende Murchison Falls waterval, die de belangrijkste attractie van het park is. Het 
landschap beschikt over een dicht regenwoud, golvende savanne en een overvloed en 
diversiteit aan fauna. Bezoekers kunnen genieten van eersteklas wild spotten op de 
Buligi Circuit. De bossen zijn de thuisbasis van tal van primaten, waaronder chimpansees. In 
de buurt van de rivier kunnen buffels, olifanten en Rothschild-giraffen gezien worden. 
Andere veel geziene dieren zijn onder andere: leeuwen, antilopen, waterbokken, 
nijlpaarden en krokodillen. 
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Overnachting: Red Chilli Rest Camp 
Red Chilli Rest Camp is uitstekend gelegen om Murchison te verkennen. We zijn op Paraa op de 
zuidelijke oever van de rivier de Nijl in het hart van het Park. Ons kamp ligt op slechts 500 meter van 
de Paraa Ferry, waar alle voertuigen over de Nijl voor game drives rond de Nijl Delta, en van waar 
boten kunnen worden gehuurd voor game viewing en sportvissen op de Nijl-ofwel tot aan de basis 
van de watervallen , of naar de Nijldelta aan het Albert meer. 
 
 

Dag 8 – Zondag 14 april |  De adembenemende natuur ervaren 
Om 06.00 uur gaat de wekker, en om 07.00 zijn we op weg om het wild in het park te gaan spotten. 
Tijdens de ochtend game drive naar de rivier delta heb je de grootste kans om wild te spotten. Met 
name de grote carnivoren zoals de leeuw en de luipaard zijn in de vroege ochtend actief. Een ware 
ontdekkingstocht. 
Na de rit door het park ga je weer terug naar de lodge voor de lunch. Om 2 uur start de boottocht op 
de Nijl, naar de voet van de Murchison Falls. Deze boottocht duurt ongeveer 3 uur en tijdens de 
tocht zie je al heel veel wilde dieren, zoals nijlpaarden, buffels, krokodillen en wellicht al wat 
olifanten. Ook allerlei vogels waaronder mogelijk ook de zeldzame shoebill. Voor mensen die in 
goede lichamelijke conditie verkeren bestaat de mogelijkheid om onderaan de waterval afgezet te 
worden en een hike (van ongeveer 45 minuten) naar boven te doen, langs de Waterval. Deze hike 
onder begeleiding  is behoorlijk stijl en glibberig. Ondertussen hoor je het donderend geraas van de 
waterval. Na de boottocht/hike ga je terug naar Red Chilli Rest Camp. 
 

Overnachting: Red Chilli Rest Camp 
 
 

Dag 9 – Maandag 15 april | Terug naar Kampala en afscheid nemen van Uganda 
Ochtend en middag 
We nemen afscheid van Murchison Falls en komen na een flinke busrit terug in Kampala 
Nog wat vrije uurtjes voor souvenirs of een terrasje. We sluiten ook dit aanvullende deel van 
de ondernemersreis af met een gezamenlijk slotdiner en zorgen ervoor om op tijd aanwezig 
te zijn op het vliegveld van Entebbe. De reis voor ondernemende mensen zit erop. We 
pakken immers de nachtvlucht van 23.30 uur richting Nederland. Op dinsdag 16 april komen 
we weer aan om ca. 06.00 uur op Schiphol. Je bent daarna niet snel uitgepraat over alle 
indrukken in Uganda. 
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Overige informatie 
 
Data: 
 

- Ondernemersreis Uganda van zes dagen van zondag 7 april t/m vrijdag 12 april 2019 (met 

een aankomst op zaterdag 13 april om ca. 06.00 uur op Schiphol) 

- Aansluitend optioneel het bezoek van drie dagen aan Murchison Falls National Park van 

zaterdag 13 april t/m maandag 15 april 2019 (met een aankomst op dinsdag 16 april om ca. 

06.00 uur op Schiphol) 

Inbegrepen: 

- Vliegreis retour Schiphol-Entebbe 

- Eigen ruime bus met chauffeur in Uganda 

- Alle overnachtingen, maaltijden 

- Alle ontmoetingen met bedrijven en organisaties, een compleet programma 

- Toegang tot National Park 

Overige informatie: 

- Yvette Stemerding van Rabobank Salland 06-21415098 

- Ruud Boon van Deventer Koffie 06-10382502 

- Ed den Besten van MKB Deventer 06-51980249 
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Kosten: 

- 6 daagse geheel verzorgde Ondernemersreis Uganda  € 1.800,- 

- Aansluitende bezoek aan Murchison Falls National Park €    390,- 

 

Aanmelding: vóór 1 februari 2019 

- Yvette Stemerding, yvette.stemerding@rabobank.nl 

- Ruud Boon, info@deventerkoffie.nl 
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