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   A TA TA TA Thousand Roots… housand Roots… housand Roots… housand Roots…     

                        …O…O…O…One Heartne Heartne Heartne Heart 
 

    
SuhuYini in een (pinda)notendopSuhuYini in een (pinda)notendopSuhuYini in een (pinda)notendopSuhuYini in een (pinda)notendop    
Kasuliyili, Ghana 
 

Eén vrouw die aan het project meedoet, was voorheen 

erg arm. Je kon dit goed zien als je haar kamer 

binnenkwam. De vloer in haar kamer bestond uit aarde 

en was niet verstevigd met cement. 

In Noord-Ghana laten vrouwen met hun eigen kamer 

zien hoe welvarend ze zijn. De kamer wordt goed 

onderhouden en schoongemaakt, en persoonlijke 

bezittingen worden uitgestald, zodat gasten het goed 

kunnen zien. De vrouw waar het hier om gaat, is 

getrouwd met een man die haar als enige vrouw heeft. 

Ze heeft 11 kinderen gebaard, waarvan er 10 in leven 

zijn. Allemaal jongens. Slechts één van haar jongens is 

getrouwd, de anderen gaan naar school of werken op 

het land. Ze kan in geen geval onderwijs voor hen 

allemaal betalen.  

Op een dag benaderde deze vrouw de secretaris van 

het project. Ze had van het project gehoord en was 

nieuwsgierig geworden. Ze legde uit dat ze weliswaar 

toegang tot land had, maar dat ze niks kon doen, omdat 

ze geen zaaigoed had. Het afgelopen jaar mocht ze 

meedoen aan het project. Ze kreeg zaaigoed in de vorm 

van pinda’s. Ze heeft toen 2 acres (90 bij 90 meter) 

grond bewerkt. In de oogsttijd leverde haar dat 10 

zakken pinda’s op. Nadat deze vrouw haar 

projectcontributie heeft geleverd in de vorm van 

producten, zijn enkele comitéleden bij haar thuis op 

bezoek geweest. Toen ze bij het huis arriveerden, viel 

het hen op hoezeer de kamer van de vrouw in goede 

staat verkeerde. De vrouw was eindelijk in staat 

geweest om haar vloer te laten verstevigen met 

cement. Dat is niet alleen veel beter voor de hygiëne, 

maar het komt ook haar gevoel van eigenwaarde ten 

goede. Voor haar voelt het alsof ze zich niet meer hoeft 

te schamen om gasten in haar kamer welkom te heten. 
 

SuSuSuSuhuYini huYini huYini huYini kookt kookt kookt kookt Ghanese Ghanese Ghanese Ghanese pindasoeppindasoeppindasoeppindasoep    
Nijmegen, Nederland 
 

In de vastentijd vóór Pasen worden in de 

Studentenkerk van Nijmegen elk jaar zogenaamde 

‘rijstmaaltijden’ georganiseerd. Er wordt dan droge rijst 

met wat zout of suiker gegeten. Dit jaar kwam iemand 

op het idee om ook ‘wereldmaaltijden’ te nuttigen. Bij 

deze maaltijden wordt rekening gehouden met de 

wereldwijde voedselproductie. Als iedereen zich aan 

deze hoeveelheid houdt, 

is er voor iedereen 

genoeg voedsel op de 

wereld. Op deze manier 

staan we samen stil bij 

de zegen van goed en 

gezond voedsel en de 

ongelijke verdeling van 

voedsel in de wereld. 

Voor de rest is het 

gewoon heel gezellig om 

samen te eten en 

tussendoor te kletsen. 

Melissa en Boi hebben 

samen met een vriendin 

één van deze maaltijden 

verzorgd. Een Ghanese maaltijd wel te verstaan: 

rijstballen met pindasaus, witte bonen met gefrituurde 

bakbananen en cassavechips. De 20 gasten vonden het 

onwennig om met hun handen te eten, maar de 

meesten vonden het eten heel lekker. Na elke maaltijd 

hebben de gasten een klein bedrag in een potje voor 

SuhuYini gedaan. Dat heeft in totaal € 246,90 

opgeleverd. Hartstikke mooi en dank aan alle 

tafelgenoten! ☺ 
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BOI HUISMAN 

 

MELISSA COOKE 

JACQUELIEN WEEL 

Bij deze laat ik je zien wat SuhuYini in 2009 in totaal 

aan gelden heeft ontvangen en uitgegeven: 

Inkomsten  Uitgaven  

Particuliere giften € 2.015,00 Projectkosten € 2.522,25 

Fondsenwerving € 1.170,50 Communicatie € 110,00 

Rente & overige € 12,56 Kosten SuhuYini € 168,31 

Totaal inkomstenTotaal inkomstenTotaal inkomstenTotaal inkomsten    € 3.198,06€ 3.198,06€ 3.198,06€ 3.198,06        Totaal uitgavenTotaal uitgavenTotaal uitgavenTotaal uitgaven    € 2.800,56€ 2.800,56€ 2.800,56€ 2.800,56    

FeestFeestFeestFeestjejejeje    

Party4Peace op 2 juli 

voor SuhuYini 
(www.partyforpeace.nl) 

Komt allen! 
 

Van het geld dat we via SuhuYini 

gekregen hebben, hebben we de 

volgende dingen gekocht: 
 

Wat? Kosten 

4 extra ossen  € 800,00  

2 ploegen en ploegbladen € 255,00  

extra materialen voor 4 ossen € 115,00  

ossentrainers en -drijvers € 470,00  

transport en administratie € 100,00  

voedsel voor ossen € 240,00  

dakplaten projectschuur € 450,00  

bankkosten overmakingen € 32,50  

overige € 59,75 

TotaalTotaalTotaalTotaal    € 2.522,25 € 2.522,25 € 2.522,25 € 2.522,25     
 

Namens de deelnemende vrouwen 

aan alle gulle gevers: bedankt! 

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    

Kijk ook eens op de 

website, voor meer 

verhalen en foto’s: 

www.suhuyini.org. 

Plannen voor 2010 en verder…Plannen voor 2010 en verder…Plannen voor 2010 en verder…Plannen voor 2010 en verder…    
    

ProjectruimteProjectruimteProjectruimteProjectruimte. Om de opslag van de geoogste producten 

en de projectmaterialen te faciliteren, wordt er in 2010 

een ruimte gebouwd. Deze ruimte zal ook geschikt zijn 

voor het houden van vergaderingen en het ontvangen 

van gasten. 
 

TrainingTrainingTrainingTraining. In 2010 wordt er een training gegeven aan de 

leden van het MDP-comité. Ze worden getraind in het 

beheren van de administratie en de financiën van het 

project. Verder leren ze om beter projectmatig te werken, 

dat wil zeggen: stapsgewijs en anticiperend op de 

toekomst. 
 

En verder.En verder.En verder.En verder. We zijn voortdurend in gesprek met het 

comité in Kasuliyili om nieuwe ideeën uit te wisselen en 

tot concrete voorstellen te komen. Het regenseizoen 

komt op gang. Dat betekent dat mensen heel druk zijn op 

hun stuk land. In de loop van het jaar zullen er 

ongetwijfeld weer nieuwe plannen voor de toekomst zijn. 

We houden je op de hoogte! 

Word 

Vriend Vriend Vriend Vriend of    VriendinVriendinVriendinVriendin    

van SuhuYini SuhuYini SuhuYini SuhuYini!    
 

Wil je je duurzaam 

met ons duurzame 

project verbinden? 

Dat kan! 
 

Maak via aut. incasso 

of period. overboeking 

 min.min.min.min.    € 25,=€ 25,=€ 25,=€ 25,= over op 

rek. 784817499 o.v.v. 

‘vriend(in) SuhuYini’, 

met je naam en adres. 
 

Bovendien krijg je dan elk 

jaar 2 x de nieuwsbrief2 x de nieuwsbrief2 x de nieuwsbrief2 x de nieuwsbrief in 

kleur op de deurmat ☺. 


