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

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

    

Voortdurende droogteVoortdurende droogteVoortdurende droogteVoortdurende droogte 

Ghana, april 2007. Salamatou en Selawa zijn op weg om water te halen. Ze lopen over smalle paadjes tussen 

dorre, geelkleurige akkers. Een felle zon prijkt aan een strakblauwe hemel. Het is droog. Al maanden heeft 

het amper geregend. Salamatou vraagt zich hardop af wanneer de wolken eindelijk zullen verschijnen. ‘Als 

God het wil,’ zegt Selawa, ‘en laten we hopen dat het niet lang meer zal duren’. De families raken door hun 

voedselvoorraad heen. ‘En dan hebben we in Kasuliyili nog geluk gehad,’ er klinkt hoop in Salamatou’s 

stem. Selawa knikt: ‘Met de nieuwe ossen en ploegen zullen we het land straks sneller en beter kunnen 

bewerken…’ Maar dan moet het wel gaan regenen. 

 

Vruchtbare aarde Vruchtbare aarde Vruchtbare aarde Vruchtbare aarde     

Augustus 2007. De regen kwam. In een paar dagen veranderde 

de savanne in een weelderig groen landschap van nieuwe 

gewassen. Er kon geoogst worden, eindelijk. De pinda’s 

hadden het goed gedaan, de maïs een stuk minder, maar de 

mensen waren blij. De afgelopen maanden hebben zij heel 

hard gewerkt om opnieuw een voorraad voedsel aan te leggen. 

Dat lezen we in een brief, waarin we duizendmaal bedankt 

worden voor de zes ossen en drie trekploegen die een groep 

vrouwen kon kopen met de ondersteuning van Stichting 

SuhuYini. Op foto’s zien we de dieren, de ploegen, het land 

met de gewassen en de mensen die aan het werk zijn. Volgend jaar, wanneer de dieren beter getraind zijn, 

zullen ze een grotere oogst opleveren. Daar zijn de dorpelingen heilig van overtuigd. Het leven op het 

platteland in het noorden van Ghana is hard en niet eenvoudig. Daarom hopen ze vurig dat we met hen 

blijven samenwerken. 

 

Maltima Development ProjectMaltima Development ProjectMaltima Development ProjectMaltima Development Project    

In 2004 ging Melissa voor haar afstudeeronderzoek 

(ontwikkelingsstudies) naar Ghana, het land waar zij is 

geboren. In het dorp Kasuliyili onderzocht ze de positie van 

vrouwen en hun toegang tot en beheer van natuurlijke 

hulpbronnen zoals water, akkerland en brandhout. Tijdens 

interviews deelden de vrouwen met Melissa hun dromen 

voor de toekomst. Als ze het land beter konden bewerken, 

zou het meer voedsel opleveren. Ze zouden hun kinderen 

beter kunnen voeden en misschien zou het wat extra geld 

opleveren. Voor medische zorg of om hun kinderen naar school te laten gaan. Daarom wilden ze graag een 

vrouwengroep starten en een project opzetten. Vooraanstaande dorpelingen zagen in dat het project het 

dorp als geheel ten goede zou komen en stemden in met het plan. Zo ontstond het Maltima Development 

Project. Stichting SuhuYini zorgt voor het verzamelen van financiële middelen en geeft advies waar dat 

zinvol is, maar het is hún project. Zij hebben de nodige lokale kennis en brengen hun eigen ideeën in de 

praktijk. Door de kennis en krachten van beide kanten te bundelen, dragen we samen bij aan een mooiere 

wereld. 

Controle van de trekploegen 

Afrika 

GhanaGhanaGhanaGhana    

Kasuliyili 



      Nieuwsbrief – nr. 1, 19 april 2008 

Stichting SuhuYini  – Tuinstraat 45, 6533 WX Nijmegen  – T 024-3554543 – E suhuyini@live.nl  – Rek.nr. 784817499 – K.v.K. 09170433 

Samen sterk Samen sterk Samen sterk Samen sterk –––– Stichting SuhuYini Stichting SuhuYini Stichting SuhuYini Stichting SuhuYini    

Anne-Marije, Boi en Jacquelien sloten zich vol enthousiasme aan bij Melissa en samen richtten zij in april 

2007 de Stichting SuhuYini op om dit idee te verwezenlijken. ‘Suhuyini’ is Melissa’s Ghanese naam en 

betekent letterlijk ‘één hart’. Het staat voor de wens om 

onverdeeld tussen de mensen te staan en problemen samen 

op te lossen. Met SuhuYini willen we met name initiatieven 

ván en vóór vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden 

ondersteunen. Het Maltima Development Project is het 

eerste project waar Stichting SuhuYini aan bijdraagt. Wij 

hebben het volste vertrouwen in het slagen van dit project, 

omdat het door mensen daar wordt gedragen en is gebaseerd 

op grondig onderzoek naar de lokale praktijk. 

 
Betrokkenheid vanuiBetrokkenheid vanuiBetrokkenheid vanuiBetrokkenheid vanuit Nederlandt Nederlandt Nederlandt Nederland    

Met deze nieuwsbrief hebben we je een indruk willen geven van Stichting SuhuYini en het project in 

Ghana. Wij nodigen je graag uit om onze stichting en het project te volgen en wie weet verder te 

inspireren of te ondersteunen. Dat kan door financiële 

ondersteuning, maar ook door je voor het project in te zetten. Je 

kunt bijvoorbeeld helpen bij een collecte of het organiseren van 

een benefietconcert, maar misschien heb je zelf ook wel gewoon 

een goed idee. Neem in dat geval contact met ons op. Als je liever 

niet middels een nieuwsbrief op de hoogte wilt worden 

gehouden, stuur dan een mail naar suhuyini@live.nl. Voor meer 

informatie verwijzen wij tot slot naar onze website: 

www.suhuyini.org. 

 

We danken je voor je aandacht. 

 

Anne-Marije Bolt – Boi Huisman – Jacquelien Weel – Melissa Cooke 

Gift aftrekbaarGift aftrekbaarGift aftrekbaarGift aftrekbaar    

Giften aan Stichting SuhuYini komen 

geheel ten goede aan het project in 

Kasuliyili. Aangezien de stichting door de 

belastingdienst wordt erkend als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI) is je 

donatie fiscaal aftrekbaar, zowel bij een 

eenmalige als bij een periodieke gift. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar: 

www.belastingdienst.nl.  

 

Weetjes over Ghana en Kasuliyili…Weetjes over Ghana en Kasuliyili…Weetjes over Ghana en Kasuliyili…Weetjes over Ghana en Kasuliyili…    

• In Ghana leven 79 stammen en er worden 79 

verschillende talen gesproken. 

• In Kasuliyili wonen mensen van de Dagomba-stam. Zij 

spreken Dagbani, de op vijf na meest gesproken taal van 

Ghana. 

• Er wonen ongeveer 2.500 mensen in Kasuliyili.  

• De mensen in Kasuliyili hebben geen electriciteit, 

stromend water of riolering.  

• De meerderheid van de Ghanezen is christen (69 

procent), maar in Kasuliyili zijn de meeste mensen 

moslim (90 procent). Ze leven in vrede met elkaar.   

• De mensen in Kasuliyili eten door de armoede over het 

algemeen alleen vlees bij  speciale gelegenheden zoals 

een bruiloft of begrafenis.  

• Er zijn in Kasuliyili twee basisscholen waarvan de 

klaslokalen vaak leeg zijn vanwege een tekort aan 

leraren. De dichtstbijzijnde middelbare school ligt 18 

kilometer verderop. De ossen van Kasuliyili 

Samen pinda’s pellen 


