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   A thousand Roots… A thousand Roots… A thousand Roots… A thousand Roots…     

                        …one Heart…one Heart…one Heart…one Heart 
 

    
Zo aan het einde van 2008 – dat de wereldgeschiedenis wellicht niet in zal gaan als het (economisch) meest 

succesvolle jaar – een positief bericht van Stichting SuhuYini en het Maltima Development Project. In april 

maakten de meesten van jullie kennis met onze stichting en het huidige project dat wij ondersteunen. In de 

tussentijd is er veel goeds gebeurd en dat willen we graag met jullie delen.  

 

Het Maltima Development ProjectHet Maltima Development ProjectHet Maltima Development ProjectHet Maltima Development Project    

Sinds april 2007 ondersteunen wij het dorpje Kasuliyili in Noord-Ghana 

door middel van een kleinschalig landbouwproject, dat door de 

deelnemende vrouwen het ‘Maltima Development Project’ is gedoopt. In 

2007 zijn voor het project 3 trekploegen en 6 ossen aangeschaft. In 2008 

hebben we met jullie financiële ondersteuning de ossen laten steriliseren, 

trainen en verzorgen. Daarnaast zijn er hulpmiddelen voor de ploegen 

aangeschaft en materialen voor de trainers. Ook hebben wij voor de 

vrouwen als extra investering mest en zaden kunnen kopen. 

Een gedetailleerd financieel verslag van 2008 verschijnt in de loop van 2009 

op onze website. 

 

De eerste vruchtenDe eerste vruchtenDe eerste vruchtenDe eerste vruchten    

Het is alleraardigst om een project in ‘Afrika’ op te zetten, maar we willen 

natuurlijk wel dat het wat oplevert. Lichtelijk trots en vol blijdschap mogen 

we concluderen dat Stichting SuhuYini tot nu toe goed werk verricht. Voor de meeste vrouwen zijn de 

opbrengsten dit jaar hoger dan ooit tevoren. Vooral de maïs heeft het goed gedaan, omdat er behoorlijk veel 

regen is gevallen. Voor drie vrouwen was hun lager liggende land daar helaas niet tegen bestand. Maar de 

blijdschap overheerst. Mensen geven aan dat het een project van het dorp zélf is. En men heeft het gevoel dat 

héél Kasuliyili er baat bij heeft, niet alleen de 20 deelnemende vrouwen. Of zoals één van de leden van het 

comité het verwoordde: “The Maltima Development Project has just learned to crawl, soon it will be walking; 

before we know it we will see it running, and finally it will surely fly”. 

 

De toekomstDe toekomstDe toekomstDe toekomst    

Net als veel van de vrouwen die gezegend zijn met een 

goede opbrengt, zijn wij als Stichting Suhuyini gezegend 

met veel mensen die vertrouwen in ons hebben. We 

zijn heel dankbaar voor alle giften die we het afgelopen 

jaar hebben mogen ontvangen. Wij nemen onze 

verantwoordelijkheid heel serieus om alles met zorg en 

met aandacht voor duurzaamheid uit te geven. 

Het Maltima Development Project heeft een prachtig 3-

jaren plan opgesteld dat wij voor een groot deel 

ondersteunen. Begin 2009 investeren we daarom 

nogmaals in 2 trekploegen en 4 ossen. Dit betekent dat 

we meer vrouwen bij het project kunnen betrekken. Daarnaast overwegen we een vrouwengroep in Kunguri – 

een dorp 3 km vanaf Kasuliyili – ook te ondersteunen met 2 trekploegen en 4 ossen. We hebben hier al een goede 

contactpersoon en zullen daarbij de inmiddels opgedane ervaring goed kunnen gebruiken.  

Tot slot willen we jullie in deze nieuwsbrief een persoonlijke indruk geven van wat wij voor SuhuYini doen en 

wat ons inspireert. Als je meer wil weten over het project, kijk dan eens op onze website: www.suhuyini.org. 

    

MeimunatesMeimunatesMeimunatesMeimunates wied wied wied wiedt onkruid t onkruid t onkruid t onkruid …………    

De vDe vDe vDe vrouwen tijdens een projectvergaderingrouwen tijdens een projectvergaderingrouwen tijdens een projectvergaderingrouwen tijdens een projectvergadering    
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… zo nu en dan waan ik me echt in Ghana… zo nu en dan waan ik me echt in Ghana… zo nu en dan waan ik me echt in Ghana… zo nu en dan waan ik me echt in Ghana    

    

De directe betrokkenheid bij het Maltima Development Project is wat SuhuYini voor mij zo interessant maakt. 

Wij krijgen veel foto’s en brieven opgestuurd en daardoor wordt het echt zichtbaar wat onze bijdrage aan het 

project oplevert. Als webmaster is het mijn taak om dat ook voor onze donateurs en geïnteresseerden over te 

brengen en inzichtelijk te maken. Door het zo aantrekkelijk mogelijk plaatsen van de informatie, foto’s en 

filmpjes op de site waan ik me zo nu en dan echt in Ghana ☺.  

Naast webmaster ben ik ook penningmeester. Ik beheer onze rekening, die we vanuit ons streven naar duurzaam 

ondernemen hebben lopen bij de Triodosbank, en ik doe de overmakingen naar het projectcomité in Kasuliyili. 

Na een overmaking krijgen we altijd een financiële verantwoording waarin nauwkeurig uiteen is gezet waar het 

geld aan is besteed. Het mooie daarvan vind ik de complete maar vooral beeldende manier waarop dat wordt 

gedaan. Zo is er een hele opsomming met uitgaven, een pakket aan bonnetjes en een lijst waarop de vrouwen hun 

handtekening zetten voor ontvangst van goederen. Omdat maar weinig vrouwen die aan het project meedoen, 

kunnen schrijven, is hun handtekening niet geschreven, maar een gestempelde vingerafdruk achter hun naam. 

Hieronder staat een voorbeeld. 

 

       Jacquelien  
… tot zelfs midden in de nacht… tot zelfs midden in de nacht… tot zelfs midden in de nacht… tot zelfs midden in de nacht    

 

Eén van mijn voornaamste taken binnen het bestuur is het onderhouden van 

de contacten met Kasuliyili. Hoewel er veel briefwisseling plaatsvindt, is er ook 

veel contact via de telefoon. In Kasuliyili is er geen elektriciteit, dus een mobiel 

die op zonne-energie opgeladen wordt is hun communicatiemiddel.  

Majeed – onze voornaamste contactpersoon – legt aan het begin van het 

gesprek altijd lachend uit op welke steen hij nu weer geklommen is om bereik 

te krijgen. Soms moet er tijdens het gesprek van plek gewisseld worden. Dan 

hangt hij op, fietst naar een ander punt in of rond het dorp, geeft het signaal dat 

ik weer kan bellen en dan hopen we dat het bereik standhoudt.  

Deze directe betrokkenheid is ook waar ik echt het meeste van geniet binnen 

mijn takenpakket van SuhuYini… behalve dan wanneer de telefoon om 3 uur 

‘s nachts herhaaldelijk rinkelt en mijn betrokkenheid op deze manier zelfs reikt 

tot midden in de nacht.   

 

 

               Melissa 

 

… een wonderbaarlijke verbinding… een wonderbaarlijke verbinding… een wonderbaarlijke verbinding… een wonderbaarlijke verbinding    

 

Het is altijd een mooi moment, wanneer er post uit Kasuliyili binnenkomt. Op 

zich is het feit dat de post aankomt al een klein wonder, want Ghanezen nemen 

het doorgaans niet zo nauw met de spelling. Zo kan ‘Nijmegen’ gerust gespeld 

worden als ‘Njimaga’. Klinkt Afrikaans beschouwd ook veel logischer ☺. In 

bruine enveloppen zitten handgeschreven brieven, waarvan het schrift niet altijd 

even gemakkelijk te ontcijferen is, maar waar de energie vanaf spat. Ze vragen 

altijd eerst hoe het met ons gaat, en met onze familie. En ons werk. Dan vertellen 

ze over hun familie, en over hun dorp. Lokale geruchten passeren de revue. Ze 

schrijven over het land, over de komst of het uitblijven van de regen en over de 

voortgang van het project. Over hoeveel vrouwen er hebben kunnen zaaien en 

oogsten… en hoeveel dat heeft opgebracht. En dat ze ons duizendmaal 

bedanken… en onze familie en vrienden. Tot slot wensen ze ons altijd Gods 

zegen toe, zoals dat in Ghana heel gebruikelijk is wanneer je dankbaar bent. 

Dan voel ik me ook dankbaar. 

Echt super dat we dit kunnen doen!              Boi 

                                    

We wensen iedereen 

een  vreugdevolle kerst 

en een levendig 

en inspirerend 2009! 

 

Dat dromen van velen 

hun weg naar buiten 

 mogen vinden! 

 

Anne-Marije 

Boi 

Jacquelien 

Melissa 


