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Inleiding 
 
SuhuYini 
Stichting SuhuYini is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie.  
SuhuYini ondersteunt lokale initiatieven die zich op een duurzame manier inzetten voor vrouwen en 
kinderen in dorpen op het platteland in Afrika. SuhuYini doet dit op twee manieren: 

- Door het geven van financiële steun voor de aanschaf van o.a. middelen om het land te 
bewerken. 

- Door het geven van advies over de projecten. 

Visie & Missie  

Stichting SuhuYini ondersteunt lokale initiatieven die op een duurzame manier bijdragen aan de 
versterking van de positie van vrouwen, en aan voorziening in de eerste levensbehoeften van 
mensen op het platteland in Afrika. Bij de ondersteuning van lokale initiatieven en projecten zijn de 
volgende uitgangspunten van belang: 
Gelijkwaardigheid: Stichting SuhuYini heeft de overtuiging dat de één niet onder doet voor de ander, 
en dat ieder zijn eigen waarde heeft met zijn eigen talenten en expertise.  
Duurzaamheid: Stichting SuhuYini wil zich inspannen voor duurzame ontwikkeling. Ontwikkeling 
waarbij gezocht wordt naar de beste opties die op lange termijn zowel de mensen, de aarde als de 
eventuele opbrengst ten goede komen.  
Basisbehoeften: Stichting SuhuYini staat ervoor mensen te voorzien in de eerste levensbehoeften. De 
aandacht ligt daarbij op vrouwen en het versterken van hun positie, omdat vrouwen eerder geneigd 
zijn te investeren in de gemeenschap.  
 
Maltima Development Project 
Het initiatief dat SuhuYini op dit moment ondersteunt, is het Maltima Development Project (MDP). 
Dit is een project waarbij de positie van vrouwen in Kasuliyili (een dorp in Noord-Ghana) wordt 
versterkt. Dit wordt gedaan door een groep vrouwen te ondersteunen bij de bewerking van een 
eigen stuk land.  
Door gebrek aan middelen hebben de vrouwen in dit dorp meestal de minst vruchtbare stukken land 
en kunnen dit als laatste bewerken. Hierdoor zaaien en oogsten ze vaak te laat waardoor de 
opbrengst minimaal is. Na veel gesprekken met de vrouwen gaven zij aan geholpen te zijn door eigen 
ossen en ploegen. Zij kunnen dan beter en eerder hun land bewerken, meer oogsten en een betere 
opbrengst krijgen. Inmiddels zijn de ploegen en ossen vervangen door het inhuren van een tractor. 
Ook is SuhuYini nu in gesprek met het MDP over hoe zij een eigen tractor zouden kunnen 
aanschaffen in 2018. Met een eigen tractor kan het MDP op tijd de akkers van de deelnemende  
vrouwen ploegen en ze kunnen ook hun tractor verhuren voor meer inkomsten.  
De opbrengst van de vrouwen vloeit direct terug in voedsel voor hun kinderen en mogelijk ook 
schoolgeld en medicijnen.  
Een door SuhuYini en onze contactpersoon in Kasuliyili samengesteld comité heeft de leiding over 
het project. De vrouwen hebben een kleine eigen bijdrage aan het project geleverd en dit is door 
SuhuYini aangevuld voor de aanschaf van zes ossen en drie ploegen. De vrouwen leveren tevens een 
bijdrage aan de diensten die zij van het project krijgen.  
Naast het ploegen wordt de groep vrouwen in staat gesteld andere producten te verbouwen. Het 
MDP schaft zaden, maïs en kunstmest aan die de vrouwen op basis van een leenprogramma kunnen 
aanschaffen. Zij betalen dit uiteindelijk terug van de opbrengst van hun oogst. Daarnaast krijgen 
sommige vrouwen drie schapen die zich voortplanten en waarvan later er vier teruggegeven moeten 
worden aan het MDP. Ook wordt er gewerkt met een spaar- en geldleensysteem waar elke 
deelnemer wekelijks geld inlegt. Ook krijgen de deelnemende vrouwen regelmatig trainingen over 
hygiëne, gezondheid en omgaan met geld.  
In de projectschuur worden de materialen van het project bewaard en daar wordt een deel van de 
opbrengst van het land bewaard om dit uiteindelijk te verkopen als er schaarste is.  
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Praktische informatie  

SuhuYini is officieel als stichting opgericht in april 2007. De stichting had sinds de oprichting 4 
bestuursleden. In juli 2014 trokken 2 bestuursleden zich terug. In de tweede helft van 2015 hebben 
de twee aspirant bestuursleden besloten bestuursleden te worden. De bestuursleden zijn: Melissa 
Cooke, Boi Huisman, Iris Wierstra, Nina van Haren en Josh Geuze, en zij komen allen uit Nijmegen. 
Door middel van een website en fondsenwervende en informatieve acties informeert SuhuYini een 
groter publiek over haar activiteiten. 2 keer per jaar ontvangen donateurs en geïnteresseerden een 
nieuwsbrief, zowel in het Nederlands als in het Engels.  
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Inkomsten en uitgaven SuhuYini 
 
SuhuYini heeft in 2015 haar financiële middelen voornamelijk verkregen uit giften van Vrienden van 
SuhuYini en door kleinschalige fondsenwervingsacties. Vanwege het vrijwillige karakter van de 
stichting worden praktisch alle inkomsten besteed aan de projecten in Ghana.  
 
Feiten en cijfers over 2015: 
 
Saldo 01-01-2015:    € 11.802,32 
Saldo 31-12-2015:    € 11.700,90 
 
Totaal bijgeschreven:    € 6.833,65  
Totaal afgeschreven:    € 6.864,41 
 
Inkomsten 
 
De inkomsten zijn afkomstig uit de volgende bronnen: particuliere giften en fondsenwervingsacties.  
In onderstaande tabel is te zien hoeveel elk van deze groepen bijgedragen heeft. 
 

Vrienden van SuhuYini € 4.810,00  

Sponsoren van SuhuYini € 1.635,00 

Actie 7-Heuvelen € 388,65  

Totaal € 6.833,65   

 
Uitgaven 
 
De kosten van Stichting SuhuYini zijn in onderstaande tabel weergegeven. De uitgaven die volledig 
ten gunste komen van het MDP bedragen 92% en staan gespecificeerd op de volgende pagina. 
 

Overmakingen MDP € 6.305,00 

Telefoonkosten NL-Ghana € 30,00 

Website € 54,00   

Post € 19,20 

Promotie € 299,40 

Bankkosten €156,81  

Totaal  €6.864,41  
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Inkomsten en uitgaven Maltima Development Project (MDP) 
 
In 2015 is bij het Maltima Development Project (MDP) onder andere geïnvesteerd in 
landbouwactiviteiten (ploegservice, zaaigoed, kunstmest), schapen en business activiteiten voor het 
droge seizoen (sheanut en groundnut verwerking en zeep maken).  
Het MDP heeft in 2015 minder inkomsten kunnen genereren dan begroot stond. Dit had onder 
andere te maken met de slechte oogst van 2013 waardoor de terugbetaling van de vrouwen achter is 
gaan lopen. Daarnaast had het MDP verwacht meer goederen te verkopen dan wat er gebeurd is.  
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de inkomsten en de uitgaven van het MDP in 2015. 
Ter verduidelijk staan er bij de totaalbedragen in Ghanese cedi’s (GHS) ook de bedragen in euro’s. 
Deze bedragen zijn gebaseerd op de wisselkoers ten tijde van onze transactie (GHS 1,000 ≈ € 0,247). 
 
Feiten en cijfers over 2015: 
 

Saldo 01-01-2015 GHS 5.145,46 € 1.270,93 
Saldo 31-12-2015 GHS 2.950,19 € 728,70 
   
Totaal bijgeschreven GHS 44.283,73 € 10.938,08 
Totaal afgeschreven GHS 46.479,00 € 11.480,31 

 
Inkomsten 
De inkomsten zijn afkomstig van SuhuYini, verkoop van goederen en producten, bankrente en 
verhuur van ezel met kar.  
 

 Ghanese cedi’s (GHS) Euro’s (€) 

Verkoop goederen 1.100,00  

Verkoop producten 13.630,00  

Terugbetaalde leningen vrouwen 3.850,00  

Verhuren ezel 200,00  

Bijdrage SuhuYini 25.503,73 € 6.305,00 

Totaal GHS 44.283,73 € 10.938,08 

 
Uitgaven 
De uitgaven van het Maltima Development Project bestaan voor 91% uit leningen (waarvan 39% in 
het regenseizoen en 53% in het droge seizoen) en voor 9% uit training- en organisatiekosten. 
 

 
Ghanese cedi’s (GHS) Euro’s (€) 

Administratie 317,00  

Transport 2.065,00  

Projectschuur 530,00  

Vrijwilligersvergoeding comitéleden 1.152,00  

Ploeg-leningen 10.000,00  

Zaaigoed-leningen 2.850,00  

Kunstmest-leningen 5.000,00  

Schapen-leningen 1.000,00  

Ezel en kar 50,00  

Overige landbouwkosten 250,00  

Sheanut leningen 18.965,00  

Groundnut leningen 4.300,00  

Totaal GHS 46.479,00 € 10.938,08 
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Evaluatie Jaarplan 2015 
 
SuhuYini heeft in 2015 ingezet op het versterken van de capaciteit van de deelnemende vrouwen aan 
het project. Daarnaast heeft SuhuYini het MDP geholpen om meer vrouwen te laten deelnemen aan 
het project. In 2015 namen 100 vrouwen deel aan het project, dit is een verdubbeling van het aantal 
in 2014. Ook heeft SuhuYini besloten om het MDP meer zeggenschap te geven over hoe zij de gift 
van SuhuYini willen gebruiken. In voorgaande jaren beoordeelde SuhuYini het plan van het MDP en 
pas wanneer beide akkoord gingen werd SuhuYini’s gift overgemaakt. In het kader van meer 
gelijkwaardigheid en verzelfstandiging van het initiatief in Ghana heeft SuhuYini besloten om nu, in 
plaats van toestemming, alleen nog advies en feedback te geven over/op het plan van het MDP. 
In 2015 zijn er drie nieuwe bestuursleden bij het bestuur van SuhuYini gekomen. Vergaderingen 
vinden nu elke maand plaats in plaats van eens per twee maanden, wat het geval was voor de 
nieuwe bestuursleden erbij kwamen. De communicatie tussen SuhuYini en het MDP is nog verder 
verbeterd en verdiept. Ook via Whatsapp wordt er veel uitgewisseld, zo ook beeldmateriaal.  
 
Prioriteiten MDP 
 
 Activiteiten binnen het MDP 

- Het land is bewerkt dmv het inhuren van tractor services. Dit jaar was qua landbouw erg goed 
en dit leverde de vrouwen veel op. Echter heeft het MDP opnieuw aangegeven graag een eigen 
tractor te willen. Hierover zijn we in overleg. 
- Er zijn producten verkocht door het MDP, maar dit heeft minder opgeleverd dan gepland.  
- Er is een verdubbeling geweest van deelnemende vrouwen aan het project. Er zijn nu 100 
vrouwen die deelnemen en zij komen uit verschillende plekken in Kasuliyili. Er zijn ook vrouwen 
uit het project gegaan die vanaf het begin erin zaten. Van hen wordt verwacht dat ze nu, zonder 
de hulp van het MDP, zelfstandig door kunnen gaan. 
 

 Capaciteitsontwikkeling MDP 
- Er heeft geen training voor het MDP plaatsgevonden.  
 

 Samenwerking SuhuYini en MDP 
- Schriftelijke communicatie: SuhuYini heeft 3 brieven verstuurd naar het MDP en het MDP heeft 
5 brieven verstuurd naar SuhuYini. Alle brieven zijn via de email verzonden.   
- Financiële overmakingen: Er is 1 keer een bedrag overgemaakt.  

 
Prioriteiten SuhuYini 
 
 Informatie en voorlichting  

- In juni is er een nieuwsbrief verstuurd naar geïnteresseerden en Vrienden van SuhuYini.   
- De website is in 2015 deels vernieuwd. Hier gaat SuhuYini in 2016 mee verder en dan wordt de 
website  gelanceerd. 
- Er is geen fotoreeks afgedrukt voor verkoop/pr, dit wordt doorgeschoven naar 2015. 
- Er is 1 presentatie gegeven over SuhuYini: in maart voor een groep vrouwen in Beugen.  
- SuhuYini heeft op twee markten gestaan (Beugense Buurttoernooi en Afrikafestival Nijmegen). 
Daarnaast zijn er kaarsen verkocht voor SuhuYini op 9 markten, in 9 winkels/bibliotheken en bij 
3 grote activiteiten en hierbij is informatie verstrekt.  
- Er is geen samenwerking gezocht met andere organisaties, dit wordt doorgeschoven naar 
2016. 

 
 Fondsenwerving 

- Er is 4 keer informatie via website verspreid (ipv de geplande 8 keer) en 1 maal via de 
nieuwsbrief (ipv de geplande 2 keer) 
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- Er is 11 keer een update geplaatst op Facebook, altijd gekoppeld aan ontvangen foto’s of een 
activiteit van SuhuYini (bijv. buurttoernooi Beugen).  
- Er is deelname aan een sponsorloop (de zevenheuvelenloop) georganiseerd. Hier heeft één 
loper aan meegedaan. 
- Er was weer sponsoring van Beugen. 
- SuhuYini had 33 vrienden (min.€25,-  pj) in 2015. Via de sponsoring zijn er ook veel mensen die 
eenmalig aan SuhuYini hebben gedoneerd.  
 

 Organisatie SuhuYini 
- Niemand van het bestuur heeft deelgenomen aan een platform ter informering en versterking 
netwerk 
- Er zijn drie nieuwe bestuursleden bij SuhuYini gekomen waardoor SuhuYini nu 5 bestuursleden 
heeft.  
- Er waren 10 officiële bestuursvergaderingen met notulen.  
- Jaarverslag 2015 is in november 2016 afgerond.  
- De doelstellingen van 2015 zijn geëvalueerd.  

 
  



9 
 

Jaarplan 2016/2017 
 
Door omstandigheden is dit verslag pas in november 2016 tot stand gekomen. Vandaar dat de 
speerpunten vooral betrekking hebben op 2017.  
 
Speerpunten MDP 
 
 Activiteiten binnen het MDP 

- Het MDP zorgt tijdig voor een financieel plan voor 2017 (1 december 2016). 
- Het MDP zorgt elk kwartaal voor een tijdige en zorgvuldige financiële verantwoording (binnen 1 
maand na het einde van het kwartaal). 
- Het MDP huurt een traktor en koopt zaaigoed in voor 100 tot 150 vrouwen. Deze worden als 
lening uitgezet. 
- Het MDP zet leningen in de vorm van schapen uit aan vrouwen om schapen te fokken. 
- Het MDP zet kleine geldleningen uit aan vrouwen om producten te verwerken. 
- Het MDP organiseert wekelijkse bijeenkomsten met de vrouwen in het kader van het “metal 
box” spaar- en leensysteem. 
- Het MDP maakt een uitgebreid plan voor de traktor, inclusief sluitende begroting en tijdspad. 
- Het MDP opent een aparte rekening voor alle inkomsten en uitgaven voor een traktor. 
- Het MDP verkoopt producten (terugbetaalde leningen), om deze volgend jaar opnieuw als 
leningen te kunnen uitzetten. 
- Het MDP verkoopt producten (bijdrage van de vrouwen aan de traktor) en zet deze op de 
rekening van de traktor. 
- Het MDP zoekt financiering voor minimaal 25% van de kosten van de traktor in het 1e jaar. 
SuhuYini zoekt financiering voor minimaal 50% van deze kosten. Het MDP en SuhuYini zoeken 
beiden naar financiering voor nog eens 25% van de kosten. 

 
 Capaciteitsontwikkeling MDP 

- In het 1e kwartaal van 2017 wordt het MDP getraind in het maken en monitoren van een 
financieel plan. Als onderwerp wordt de traktor en alles wat daarbij komt kijken gebruikt. 
 

 Samenwerking SuhuYini en MDP 
- Advies en ondersteuning: SuhuYini assisteert het MDP in het maken van een gedegen plan en 
sluitende begroting voor de aanschaf van een traktor. 
- Financiën: er wordt na goedkeuring van het financiële plan van het MDP door het bestuur van  
SuhuYini tijdig (bij voorkeur vóór 1 februari 2017) en eenmalig een bedrag overgemaakt. Vóór 1 
oktober 2017 evalueren SuhuYini en het MDP hun financiële situatie, het hernieuwde traktor 
plan en de gang van zaken van het afgelopen jaar, om te bepalen of de aanschaf van een traktor 
in 2018 haalbaar is en winstgevend kan zijn. 
- Communicatie: SuhuYini mailt 5 brieven naar het MDP (waarvan 2 brieven vooral een sociaal 
karakter hebben). Zo mogelijk worden de brieven ingesproken in het Dagbani, zodat alle 
comitéleden hiernaar kunnen luisteren. De brieven worden via de mail en/of Whatsapp 
verstuurd. Daarnaast onderhoudt SuhuYini contact via Whatsapp en door te bellen. Het gebruik 
van Whatsapp wordt uitgebreid door 2 bestuursleden met 2 comitéleden te verbinden. Er wordt 
daarnaast contact gezocht met de Chief van Kasuliyili (de Kasulinaa), om elkaar op de hoogte te 
houden. 
- Bezoek: er wordt geïnventariseerd welke bestuursleden van SuhuYini wanneer een bezoek aan 
Kasuliyili en het MDP kunnen brengen. 
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Speerpunten SuhuYini 
 
 Informatie en voorlichting  

- Er wordt 2 maal een nieuwsbrief verstuurd. Digitaal naar de gehele achterban. En een papieren 
versie naar alle Vrienden van SuhuYini. 
- Er wordt 1 maal een bijeenkomst georganiseerd voor de Vrienden van SuhuYini. 
- In oktober 2016 is SuhuYini’s nieuwe website gelanceerd. Minimaal 1x per maand wordt hier 
een nieuw bericht op geplaatst. Er wordt bekeken of een ander website-pakket voordeliger is. 
- Er wordt minimaal 2x per maand een bericht en/of foto’s op facebook geplaatst. 

 
 Fondsenwerving 

SuhuYini heeft het MDP beloofd om in 2017 hard haar best te doen om extra fondsen te werven 
om de aanschaf van een traktor mogelijk te maken. 
- Er wordt 1x een grote fondsenwervende actie opgezet, om geld in te zamelen voor aanschaf 
van een traktor (zie speerpunten MDP). 
- Er wordt in november 2017 met zoveel mogelijk hardlopers voor SuhuYini deelgenomen aan de 
Zevenheuvelenloop. 
- SuhuYini verzint een ludieke actie om meer Vrienden van SuhuYini te werven. 
- SuhuYini organiseert een leuke bijeenkomst voor de Vrienden van SuhuYini, om hen te 
informeren en als Vrienden te behouden. 
- SuhuYini zoekt zo nodig naar extra financiering om de aanschaf van een traktor door het MDP 
mogelijk te maken (bijv. via crowdfunding of medefinancieringsorganisaties). 
 

 Organisatie SuhuYini 
- Er wordt in januari 2017 een jaarplanning gemaakt, om het overzicht te bewaren en tijdig 
acties te kunnen plannen en uit te voeren. 
- Er wordt door minimaal 1 bestuurslid deelgenomen aan het Holland-Ghana platform ter 
informering en versterking van het netwerk. 
- Er wordt 10 maal door het bestuur vergaderd, waarbij wordt genotuleerd.  
- Het jaarverslag van 2016 wordt in het 1e kwartaal van 2017 opgemaakt en gepubliceerd 
(uiterlijk 1 april 2017). Dit bevat ook het jaarplan voor 2017. 
- Er wordt gekeken naar een nieuwe vorm voor een jaarverslag/jaarplan, zodat dit beeldender 
wordt weergegeven en het voor lezers duidelijker is wat de wapenfeiten van SuhuYini en het 
MDP zijn. 
 


