
 Nieuwsbrief – nr. 3, 1 augustus 2009 

Stichting SuhuYini  – Tuinstraat 45, 6533 WX Nijmegen  – T 06-45947046 – E suhuyini@live.nl  – Rek.nr. 784817499 – K.v.K. 09170433 

 
    

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

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

    
Hoewel de meeste mensen nu bezig zijn met de laatste klusjes voor hun vakantie, is het al weer enkele maanden 

geleden dat Jacquelien en Melissa geïnspireerd en gebruind terugkeerden uit Kasuliyili. Ze brachten verhalen 

mee over slapen en douchen in de open lucht, warm water drinken bij 50 graden, een os die Nokia heet, en over 

avontuurlijke busreizen en tropische stormen. Ook brachten ze verhalen mee over de enthousiaste dorpsoudste 

en over de vrouwen wiens levens veranderd zijn door het Maltima Development Project van onze stichting 

SuhuYini. Met deze nieuwsbrief willen we jullie weer een beetje op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in 

Kasuliyili.  

Het uitgangspunt van de reis1 naar Noord-

Ghana, Kasuliyili, was om enerzijds de 

afgelopen twee jaar samen te evalueren en 

anderzijds een blik op de toekomst te 

werpen. Daarnaast wilden we met het 

bezoek de comitéleden alsook de vrouwen 

een hart onder de riem steken. We mogen 

concluderen dat we in al deze doelen zijn 

geslaagd.  

Eerst moesten we, zoals goede gasten 

betaamd, een aantal dagen het hele dorp 

afstruinen om iedereen te begroeten. We kregen daarna beetje bij beetje zicht op het reilen en zeilen van het 

project: er waren georganiseerde vergaderingen en bijeenkomsten, officiële ontmoetingen bij de chief, 

wandelingen langs de ploegen, de ossen en de enorme voorraad oogst... 
 

Het project doet het goed. Er werd ons keer op keer op het hart gedrukt: “We are very serious about this project. 

We work hard and wish for it to do well. And we pray that small-small it will become bigger”2. Het Maltima 

Development Project begint nu langzaam echt een onderdeel te worden van het dorp. Daar waar er in het begin 

nog enige scepsis over het project was (zou het blijvend zijn?), juicht iedereen het project en toekomstige 

ontwikkelingen nu toe, omdat men ziet wat het de vrouwen en daarmee ook de gezinnen uit het dorp brengt. 

Tijdens een bijeenkomst met de vrouwen hoorden we prachtige verhalen over de veranderingen die het project 

voor hen met zich heeft meegebracht. Zo kunnen veel vrouwen door meer opbrengsten het volledige schoolgeld 

betalen, waardoor hun kinderen nu het hele jaar naar school kunnen gaan.  
 

In april zijn nieuwe ploegen en ossen gekocht en hiermee 

kunnen dit jaar 15 extra vrouwen meedoen met het project. Na 

de regentijd zal er een voorraadschuur worden gebouwd. Daar 

kunnen vervolgens de goederen en producten worden gestald. 

Ook zal er geïnvesteerd worden in hulpmiddelen om het werken 

met de ossen wat gemakkelijker te maken, zoals voedselbakken. 

Een droom voor de toekomst is de investering in een tractor met 

daarbij ondersteunende training voor duurzaam gebruik. En ‘as 

prayed’ wordt het ‘small-small’ toch een beetje groter! 
 

Als je meer wilt weten over het project en nieuwe foto’s wilt zien, of je hebt suggesties, kijk dan eens op onze 

website: www.suhuyini.org. 

                                                      

1 De reis en het verblijf in Ghana zijn door Melissa en Jacquelien zelf bekostigd. 
2 Vrij vertaald: “We nemen dit project heel serieus. We werken hard en hopen dat het zal slagen. En we bidden dat het, hoe klein het ook is, 

mag uitgroeien tot iets groters.” 
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AnneAnneAnneAnne----MarijeMarijeMarijeMarije.  

Bij terugkomst van de Ghana-reis brachten Jacquelien en Melissa een handgschreven brief mee, gericht aan Boi 

en mij persoonlijk. Deze was afkomstig van het comité en de projectgroep. Zij informeerden uitgebreid naar Boi 

en mij en wensten ons van harte al het beste. Het was fantastisch om zo van onze vrienden in Kasuliyili te horen! 

Naast de gespreksverslagen en foto's was dit rechtstreekse schrijven een bijzonder cadeau, omdat het de afstand 

teniet deed en onze verbondenheid benadrukte op een persoonlijke manier! 

Om jullie een indruk te geven van de reis en van wat het met ons heeft gedaan, hebben we een paar foto’s 

uitgekozen en daarbij geschreven wat we aansprekend of inspirerend vonden... 

 

JacquelienJacquelienJacquelienJacquelien. Hier zitten we bijeen met het comité 

van het Maltima Development Project. Het is zo’n 

40 graden en we zoeken de schaduw van de 

bomen. In het Dagbani vertellen ze over de 

moeizame zorg voor de ossen in deze droge 

periode en we denken na over oplossingen. In het 

Engels vragen wij naar de inzet van de vrouwen 

en het aantal hectare dat nu bewerkt is met de 

ossen en de trekploegen. Majeed vertaalt en het is 

fijn zo ‘direct’ met elkaar te kunnen praten. We 

komen tot toekomstplannen en zij vragen ons 

vooral de mensen in Nederland te bedanken. 

Bij deze! 

 

MelissaMelissaMelissaMelissa. Elke reis naar Ghana voelt een beetje als een reis huiswaarts. Het weerzien van oude vrienden, het 

inademen van de hete, droge lucht, fietsend door de 

dorpjes. Maar door de veranderingen die ik deze 

keer zag, leek het wel alsof ik er in jaren niet meer 

was geweest. Voor mij verbeeldt deze foto die 

veranderingen. Kasuliyili heeft zelfs haar eigen 

vuilnisophaaldienst! Waanzinnig hoeveel er 

veranderd is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van 

electriciteit: koude zakjes met water, een ventilator, 

verlichting! Alles lijkt zo anders! Hoewel er 

momenten zijn dat ik egoïstisch genoeg 

terugverlang naar de puurheid en authenticiteit van 

vroeger, doen het zien van de verbeteringen in de 

levens van zoveel oude vrienden en buren, en hun 

blijdschap daarover, me opnieuw beseffen waarom we dit project hebben opgezet. 

 

BoiBoiBoiBoi. Wat ik zo mooi vind aan deze foto, is dat onze 

werelden hier heel dicht bij elkaar komen. Majeed, 

de voorzitter van het comité in Kasuliyili, laat twee 

foto’s van ons zien, het bestuur in Nijmegen. Deze 

foto’s zijn notabene genomen op de dag dat we 

SuhuYini hebben opgericht. Het ‘publiek’ bestaat uit 

de vrouwen die aan het project deelnemen. Het is 

even alsof we één van hen zijn en door hun ogen 

met verbazing kijken naar twee blanke dames uit 

een andere wereld, met wie we ons op de één of 

andere manier verbonden weten. Dat vind ik heel 

bijzonder.     


