
Ik loop hard voor SuhuYini! 
 

Het is bijna zover. Zaterdag 19 en zondag 20 november 2016 wordt in 

Nijmegen de Zevenheuvelenloop georganiseerd. Op zaterdagavond wordt 

7 km en op zondag 15 km hardgelopen. 

 

Stichting SuhuYini heeft mij gevraagd of ik wil hardlopen voor SuhuYini. Ik heb me 

hiervoor opgegeven en ik wil je vragen of je mij wilt sponsoren.  

 

SuhuYini ondersteunt het Maltima Development 

Project (MDP). Dit is een project waarmee op een 

duurzame manier wordt bijgedragen aan de 

versterking van de positie van vrouwen en aan de 

voorziening in de eerste levensbehoeften van 

mensen in Kasuliyili. Kasuliyili is een dorp in het 

noorden van Ghana, ongeveer 50 km ten 

noordwesten van Tamale (de provincie-hoofdstad). 

SuhuYini werkt samen met het comité van het MDP 

in Kasuliyili en ondersteunt het project met advies 

en financiële middelen. 

 

Een stap vooruit: tweedehands tractor 

Landbouw is de belangrijkste bron van inkomsten voor de mannen en vrouwen van Kasuliyili maar 

vrouwen hebben beperkt toegang tot landbouwapparatuur. Door het Maltima Development Project (MDP) 

hebben vrouwen nu wel deze toegang en kunnen ze tijdig ploegen en zaaien voor een goede oogst. In het 

begin van het project werden ossen en ploegen gebruikt, maar dat gaat te langzaam en is erg zwaar. Om 

de 100 vrouwen van het project te helpen om het optimale uit hun land te halen, worden er nu tractoren 

gehuurd. Maar dit is een complex proces en het lukt niet altijd om op tijd de stukken land van de vrouwen 

te laten ploegen. Te laat ploegen heeft negatieve consequenties voor de oogst. Daarom wil SuhuYini met 

deze sponsorloop geld inzamelen voor een tweedehands tractor. Met een eigen tractor kan het MDP niet 

alleen alle vrouwen op tijd bedienen, maar kan de tractor daarna ook ingezet worden om geld te verdienen 

voor het project. Zo wordt het project zelfstandiger en worden de activiteiten minder afhankelijk van 

donaties.  

 

Jouw donatie: een tractor  

SuhuYini heeft met het MDP een afspraak 

gemaakt dat zij samen met de deelnemende 

vrouwen 25% van de kosten van de tractor bij 

elkaar krijgen. SuhuYini zorgt dan voor de 

resterende 75%. Met deze sponsorloop wil 

SuhuYini daarom geld inzamelen voor de 

aanschaf van een deel van de tractor. Om je 

een idee te geven. Een tweedehands tractor in 

Ghana kost ongeveer €12.500,-. Het is 

duidelijk: jouw donatie is erg welkom!  



 

 

Ik hoop dat je mij wilt sponsoren, zodat 

meer vrouwen voordeel kunnen hebben 

van tijdige verbouwing van hun land.  

 

Wil je een bedrag overmaken?  

Dat kan op IBAN: NL18TRIO0784817499  

t.n.v. Stichting SuhuYini (te Nijmegen) 

o.v.v. sponsoring [NAAM] zevenheuvelenloop  

 

 

 

Op www.suhuyini.org kun je volgen hoeveel er in totaal is opgehaald. En je vindt er natuurlijk meer 

informatie over het project in Noord-Ghana. 

 

Voor meer informatie over de Zevenheuvelenloop: www.zevenheuvelenloop.nl. 

 

Tot slot: je kunt SuhuYini ook volgen op www.facebook.com/thesuhuyinifoundation! 

 

Bedankt voor je aandacht! 

 

www.suhuyini.org
http://www.zevenheuvelenloop.nl/
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