
     “   Ik sta voor gedeelde kansen, geloof in de kracht van vrouwen 
en ga voor een betere wereld. Daarom ben ik een HighFiver. 
Met elk uur dat ik werk stel ik een vrouw in India of Afrika in de 
gelegenheid haar dromen te verwezenlijken. Buzz Women rijdt 
met haar mobiele school naar deze vrouwen toe en helpt ze 
om hun eigen inkomen, zelfvertrouwen en ondernemerschap te 
ontwikkelen. Zo krijgen mijn tijd en talent extra rendement.  

Stap ook in! 
Join the Buzz 
Self-Empower Women



Buzz Women
Driving Prosperity Home

Buzz Women is de school op wielen die vrouwen in hun eigen omgeving 
opleidt in leiderschap en ondernemerschap. Buzz Women heeft reeds 
meer dan 100.000 vrouwen opgeleid in India en Afrika en wil 10 miljoen 
vrouwen bereiken in 2030. Buzz Women biedt permanente educatie, na 
elke training worden lokale vrouwen de ‘anchor women’ die maandelijks 
vervolgbijeenkomsten en trainingen organiseren. Op deze manier biedt 
Buzz Women vrouwen in elke fase van hun ondernemerschap de 
ondersteuning die ze op dat moment nodig hebben. 



Wat je deelt 
Jouw tijd en talent.

De kansen die jezelf 
hebt gehad gun je nu 
aan anderen met minder  
kansen in het leven.

Je investeert in het 
ondernemerschap van 
anderen.

Wat je doet  
Je maakt jouw tijd en 
talent van waarde voor 
anderen. 

Je geeft aan hoeveel 
vrouwen jij wil opleiden 
per maand. Een vrouw 
opleiden kost slechts €5.

Buzz Women schrijft 
jouw bijdrage af en 
stuurt je een 
maandelijkse factuur. 

Je bijdrage kun je op elk 
gewenst moment 
verhogen, verlagen of 
stopzetten.

Wat je krijgt  
Vrouwen die door jouw 
hulp zichzelf en hun 
families kunnen 
ontwikkelen.

Terugkoppeling van 
Buzz Women met 
verhalen van de vrouwen 
die jij steunt.

Een uitnodiging om met 
je beste klanten naar het 
jaarlijkse Buzz Women 
Event te komen.

De mogelijkheid om 
Buzz Women te 
bezoeken (jaarlijkse 
inspiratiereis).



2 
Website bouwer
Voor elke 2 uur die aan 
een nieuwe website 
wordt gewerkt wordt er  
1 vrouw opgeleid. Als 
klanten meer dan 
tevreden zijn is er de 
Buzz Women Bonus  
(min. 25 vrouwen die hun 
dromen kunnen 
waarmaken.)

1 
Zelfstandige  
life en business 
coach 
Voor elk gevoerd gesprek 
kan er 1 vrouw getraind 
worden door Buzz 
Women. Zij committeert 
zich aan 50 vrouwen per 
maand.

Een aantal van haar 
klanten zijn enthousiast 
geworden en doen ook 
mee aan HighFive.

3 
Groot 
adviesbureau
Gedurende 1 maand per 
jaar wordt voor elk 
‘billable hour’ €5 
geinvesteerd in de 
opleiding van vrouwen 
door Buzz Women.

4 

Verhuurder  
van woningen en 
appartementen
Voor elk verhuurd 
appartement kunnen  
10 vrouwen werken aan 
hun toekomst.

Voorbeelden



OUR GOAL
10 MILLION WOMEN
SELF-EMPOWERED 
BY 2030

Join  
the  

Buzz

Wil jij meedoen?
Neem contact op met Suzanne de Visser per mail   
suzanne.de.visser@buzzwomen.org of bel +31 658 966 642 
voor meer informatie of om je aan te melden.  
Je ontvangt dan het registratiepakket waarmee  
je HighFiver wordt en vrouwen wereldwijd opleidt  
tot ondernemer!


