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Omdat een beeld soms meer zegt dan 1000  
woorden… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Atiriyinya abganiya” - One lacks not 
when the hand that feeds him is blessed 

 

 
En… hier is die dan: de tractor!! Groot nieuws, een wens in Kasuliyili die na 10 jaar is 

uitgekomen. Met een eigen inbreng van 25% hebben het comité en de vrouwen in Kasuliyili een 
tractor gekocht. Er ligt een goed uitvoeringsplan. We hebben er vertrouwen in en volgen de 
ontwikkelingen op de voet. We zijn erg blij en vol verwachting!   
 
 
 
 
 
 

Heeft Kasuliyili een 
beroepsfotograaf?
Memuma komt 
van het land na 
een dag hard 
werken. De spullen 
die ze gebruikt 
heeft op het land 
draagt ze mee op 
haar hoofd.  
 

Maata is nog 
actief op haar 
rijstveld, maar 
heeft haar 
leningen al 
terugbetaald. Het 
is oogsttijd in 
Kasuliyili, een 
drukke tijd voor 
de vrouwen. 

Kinderen gaan 
naar school, maar 
helpen ook mee. 
De dochter van 
Fati is hier rijst aan 
het verwerken 
voor de verkoop. 
Dit jaar was helaas 
geen goed rijst 
jaar. Gelukkig was 
de pinda oogst 
fantastisch.   

Mariama maakt 
koelie-koelie. Dit 
is een heerlijk 
hard koekje 
gemaakt van haar 
eigen geoogste 
pinda’s. Ze 
verkoopt deze 
vanuit huis en op 
de markt.   

Een groep vrouwen 
doet mee aan het 
‘metal box’ spaar 
programma. 
Iedereen legt een 
bedrag in zodat je 
een spaarpotje hebt 
als het even minder 
gaat. De lokale 
variant van een 
zorgverzekering.  



SuhuYini Nieuwsbrief – nr. 17 februari 2018 
 

Zevenheuvelenloop  2017 Iedereen onwijs bedankt die 

de sponsorloop tijdens de Zevenheuvelenloop in 

november vorig jaar tot zo’n succes heeft gemaakt! 28 

hardlopers, 247 sponsoren en 5103 euro, het zijn cijfers 

waar we niet van hadden durven dromen. Het 

enthousiasme waarmee de hardlopers de uitdaging om 

een tractor bij elkaar te lopen aan zijn gegaan was 

hartverwarmend. Zowel de lopers als de sponsors, 

bedankt voor jullie betrokkenheid. En ja, de tractor is er! 

Vrienden van SuhuYini in het zonnetje Wij zijn 

zo blij met en dankbaar voor alle mensen die zich 

inzetten voor SuhuYini.  Wij zetten graag 

vrienden van het eerste uur in het zonnetje: Ron 

en Jeanette Cooke. Ron had de eerste folder van 

SuhuYini al klaar voor we officieel bestonden, 

rent elk jaar voor SuhuYini en Jeanette voorziet 

al onze activiteiten van lekkernijen. Wat is de 

drijfveer achter hun betrokkenheid? “Wij volgen 

de activiteiten in Kasuliyili sinds onze dochter 

Melissa daar haar onderzoek deed. Wij waren 

onder de indruk dat zij, samen met haar tolk Majeed, vanuit een lemen hut in een dorp zonder 

elektriciteit een start voor het project heeft kunnen maken. Wij hebben zelf in Ghana gewoond en 

gewerkt en weten hoe moeilijk dit is! Wij vinden het mooi hoe de initiële gedachten achter het 

project na 10 jaar nog steeds leidend zijn voor zowel het bestuur in Nederland als de comité in 

Ghana. En dat SuhuYini geleid wordt door een groep zeer enthousiaste bestuursleden die willen 

ondersteunen, maar de verantwoordelijkheden bij de mensen ‘daar’ willen laten. Wij blijven in ieder 

geval betrokken!”  Ron en Jeanette bedankt voor jullie inzet! 

Veranderingen  Niet alleen in Ghana, maar ook in Nederland gebeurt 

er een hoop. Het bestuur van SuhuYini heeft de afgelopen tijd niet stil 

gezeten. Melissa heeft een zoon, Scott, gekregen. De andere SuhuYini 

leden staan voor nieuwe uitdagingen in hun werkzame leven. Nina, Iris 

en Josh zijn alle drie bij een gemeente aan de slag gegaan en verhuisd 

naar Den Haag. Al met al genoeg dynamiek. Afspreken is er niet 

makkelijker op geworden, maar de ambitie om het mooie project in 

Ghana voort te zetten is onverminderd groot gebleven.  Skype biedt 

nu een mooie tussenoplossing . 

Een korte impressie: SuhuYini viert haar 10-jarig bestaan 
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