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Beste lezer,  
 
Het nieuwe jaar is gearriveerd en we kunnen terugkijken op een vruchtbaar 2015. De oogst  is erg goed in Kasuliyili en 
het Maltima Development Project (MDP) is bezig met een uitbreiding van het project om meer vrouwen te kunnen 
ondersteunen. Vooruitgang betekent echter ook dat het tijd is om sommige vrouwen die al lang aan het project 
deelnemen te ‘promoveren’, zoals ze dat zelf noemen in Ghana. Zelfredzaamheid staat hoog in ons vaandel en daarom 
vinden wij het belangrijk dat vrouwen die een aantal jaren hebben deelgenomen hun ontwikkeling zelfstandig kunnen 
voortzetten. Je kunt je voorstellen dat dit voor sommige vrouwen wel spannend is. Het MDP interviewde enkelen van 
hen: 
 
Hoe voel je je over het promoveren uit het MDP?    
Zeinabu Yakubu: “Ook al zijn we voorbereid op het promoveren, voel ik me toch 
minder zeker over mijn levensonderhoud. In het MDP bedachten we samen nieuwe 
ideeën voor mijn ontwikkeling en nu is dat weg. Maar wat het belangrijkst is, is dat ik 
veel kennis en hulpbronnen heb verkregen in het project die ik nu zelf in kan zetten. 
Ik maakte me zorgen, maar nu het zo ver is voel ik me vrij. Bedankt!”  
 
Hoe mooi zou het zijn als de vrouwen die baat hebben gehad bij het project nu 
zelfstandig door kunnen groeien met de kennis en hulpbronnen die ze hebben 
verkregen? Heel mooi! Daarom krijgen deze vrouwen van SuhuYini een ereplekje en 
niet alleen in deze nieuwsbrief. Inmiddels hebben ze een certificaat ontvangen en 
we hopen dan ook dat deze vrouwen een inspiratiebron kunnen zijn voor de nieuwe 
deelneemsters. 

 
Hoe voel je je over het promoveren uit het MDP?  
Awabu Adam: “Omdat ik me heb voorbereid op het promoveren, heb ik er minder 
moeite mee. Ik heb veel geleerd en kunnen krijgen van het MDP. Voordat ik bij het 
project betrokken was had ik niets. Mijn enige bron van inkomsten was het helpen van 
andere mensen op hun land, wat weinig opleverde. Hierdoor was het erg moeilijk om 
mijn verantwoordelijkheid als huisvrouw te vervullen. Nu niet meer. Nu kan ik mijn 
familie gezonde  maaltijden voorschotelen. Ook heb ik heb mijn eigen geiten en 
schapen, en producten van het land. Mijn leven is nu beter. Ik heb nu geen hulp meer 
nodig om mijn familie te onderhouden en mijn onderneming voort te zetten. Ik hoop dat 
het MDP nog veel meer families zoals de mijne kan helpen. Bedankt!”  
 
 

 

A Thousand Roots 
   One Heart 
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Communicatie in veranderende tijden 
Veel ontwikkelingen in Ghana gaan de laatste 
jaren erg snel. Vooral de komst van elektriciteit in 
Kasuliyili zorgt voor een keten van veranderingen. 
In onze communicatie hebben we dat duidelijk 
gemerkt. Toen we met SuhuYini begonnen was de 
communicatie met Ghana altijd een heikel punt.  
Het versturen van brieven duurde lang en de 
telefoonverbinding was slecht en onbetrouwbaar. 
In 2011 begon het MDP emails te versturen, maar 
ook dit is niet altijd even handig, omdat daar een 
lange reis naar de stad voor nodig is. Nu 8 jaar na 
onze start communiceren we via Whatsapp! Een 
wereld van verschil! Van een handgeschreven 
brief met enkelen foto’s, worden nu in een 
seconde informatie en indrukken met ons 
gedeeld. Het contrast is zichtbaar   op deze twee 
afbeeldingen. WhatsApp maakt communiceren 
veel gemakkelijker. Doordat we nu vaak direct op 
de hoogte zijn van gebeurtenissen in Kasuliyili, lijkt  
de wereld een stukje kleiner.        

 
Hartelijke groet en een goed nieuwjaar,  
Josh, Nina, Iris, Boi & Melissa 
WO RD  V R IE ND  V A N  S UH U YIN I  

En profiteer direct van alle voordelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twijfel niet langer, maak minimaal 25 euro over en word daarmee Vriend van SuhuYini! Namens alle vrouwen in Kasuliyili 
bedankt voor uw steun!  

Alle voordelen op een rij: 

 Ben als allereerste op de hoogte van de tweejaarlijkse nieuwsbrieven! Elk half jaar ontvang je een vers gedrukt 

exemplaar in je brievenbus! 

 Elk jaar een uitnodiging voor het jaarlijkse Vriend van SuhuYini event (vanaf 2016 nieuw in ons pakket). 

 Onze deur staat altijd open voor een kopje koffie of thee.  Meedenken kan altijd, daar maken we graag even tijd voor. 

 Unieke kans op deelname aan het Zeven-heuvelenloop arrangement (inclusief SuhuYini shirt) 

 Blijf op de hoogte van de nieuwste SuhuYini ontwikkelingen en profiteer als eerst van alle interessante aanbiedingen! 

 Ontvang na aanmelding een originele SuhuYini ansichtkaart, voorzien van inspirerende Ghanese spreuken en 
wijsheden.  

 Op aanvraag beschikbaar een geheel verzorgd verblijf in Noord-Ghana, voorzien van een rondleiding door het 
traditionele Kasuliyili en een unieke overnachting tussen de authentieke Afrikaanse lemen hutjes met uitzicht op de 
prachtige Ghanese sterrenhemel.  

Een WhatsApp uit 2015 

Een brief met foto's uit 2009 

Like ons op Facebook! www.facebook.com/thesuhuyinifoundation  
 

 

Voel jij je verbonden met SuhuYini, dan is hier een unieke kans. Word 

geheel vrijblijvend Vriend van SuhuYini! Als Vriend van SuhuYini ben je 

altijd als eerste op de hoogte van SuhuYini nieuws en aanbiedingen. 

Deelname is geschikt voor alle leeftijden, rangen en standen. Word dus 

Vriend van SuhuYini voor maar 25 euro per jaar (of meer) en heb 

toegang tot al onze unieke voordelen. 

 

WO RD  V R IE ND  V A N  S UH U YIN I  

En profiteer direct van alle voordelen! 

http://www.facebook.com/thesuhuyinifoundation

