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Beste lezer,             
 
Dit voorjaar heeft het MDP een interessant onderzoek gedaan naar aanleiding van een vraag van ons over het effect van 
de leningen. Via interviews met de deelnemende vrouwen hebben zowel het MDP als SuhuYini veel beter inzicht 
gekregen in de manier waarop de deelneemsters profiteren van hun leningen. Vooral over de groei die de kinderen van 
de deelneemsters hebben doorgemaakt, werd veel gesproken: ‘no more brown hair’ (wat geen ondervoeding meer 
betekent), nette schooluniformen en een goede gezondheid waren opmerkingen die vaak terugkwamen. Het MDP vond 
één interview zo waardevol dat ze dit ook naar ons hebben gestuurd. Natuurlijk delen wij dit ook graag met jullie.  
 
Andaratu Mohammed, Melissa kent haar wel, heeft ons haar indrukwekkende verhaal verteld. Ze neemt al een aantal 
jaren deel aan het project. Luister:  
 
"Voordat het MDP mij hielp, kon ik niet mijn eigen geld verdienen. Mijn man had ook maar een laag inkomen door het 
weven van matten. We hadden landbouwgrond nodig, maar het was te duur voor ons om grond te laten omploegen tot 
bruikbare landbouwgrond. We hadden dus niet veel, maar iedereen weet dat mijn kinderen slim zijn. Toen werd ik 
geregistreerd als een deelneemster van het MDP en er werd twee hectare grond voor mij omgeploegd zodat ik eigen 
gewassen kon verbouwen en hier een eigen inkomen mee kon verdienen. Ik had een goede oogst en betaalde op tijd 
mijn leningen terug. Mijn leven werd elk jaar steeds iets beter en op een gegeven moment had ik genoeg geld om twee 
extra hectare grond te laten omploegen, zodat ik vier hectare grond had om te verbouwen.  

 

 
 
Ik heb nu geen lening meer nodig om de extra twee hectare te laten omploegen. Ik kan dat nu betalen met mijn eigen 
opbrengsten van het land. In 2012 had ik genoeg geld voor een belangrijke investering die ik voorheen niet voor mogelijk 
had gehouden. Ik kon mijn oudste zoon naar een school sturen waar hij werd opgeleid tot leraar, dit kostte 1.500 
Ghanese Cedi’s (€340). Ook betaalde ik voor zijn tweede en derde schooljaar. En nu is mijn zoon afgestudeerd en heeft 
hij een baan gekregen als een onderwijzer aan de Zagbzugu Basisschool. Dit is dichtbij Kasuliyili. Ik ben hier zo blij om. Ik 
kan nu mijn kinderen een toekomst bieden en dit heb ik te danken aan de steun van het MDP. Ook mijn tweede zoon 
gaat nu naar school, afgelopen jaar is hij toegelaten en hij wordt nu opgeleid tot verpleegkundige. Voordat ik de steun 
van het MDP ontving, zou ik nog geen 50 cedi’s (€11) hebben kunnen opbrengen. Nu kan ik hem naar school sturen. Ik 
kan mijn kinderen een mooie toekomst bieden door hun opleidingen te betalen en zo mijn hele gezin vooruit helpen". 
 
Een reactie van het MDP bleef niet uit: "Kijk nu naar het verschil met hoe alles is begonnen en hoe het er nu uitziet. De 
steun van SuhuYini en het MDP aan Kasuliyili reikt verder dan deze vrouwen en Kasuliyili. Misschien mogen we zelfs 
concluderen dat de leningen van het MDP bijdragen aan de ontwikkeling van heel Ghana door het ondersteunen van de 
leraren en verpleegkundigen van de toekomst".   

A Thousand Roots 
   One Heart 
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Brugklassers meet SuhuYini 
Geen voetbaltoernooi dit jaar, maar een groep brugklassers van het Elzendaal 
College in Boxmeer. Begin dit jaar organiseerden zij activiteiten om geld op te 
halen voor SuhuYini. Wij hielpen mee tijdens de twee voorbereidende lessen 
waarin de leerlingen veel leerden over Ghana en SuhuYini, en hun 
sponsoractiviteiten voorbereidden. Met deze acties haalden de brugklassers in 
totaal €328 op. Bijzonder om te zien hoe een twaalfjarige jongen twee ouders 
uitleg gaf over hoe de vrouwen in Kasuliyili een beter leven voor zichzelf creëren 
met het project en zo echt het verschil maken! 

 
“Harde” cijfers van 2015: 
 
* Het land van 100 vrouwen is geploegd; vrouwen 
betalen hier later producten voor terug. 
* 50 van deze vrouwen hebben zaaigoed als 
lening gekregen, de andere 50 kunstmest. 
* 10 vrouwen hebben 3 schapen als lening 
gekregen; in totaal houden 35 vrouwen nu 
schapen en hobbelen er 301 MDP-schapen door 
Kasuliyili. 
* 100 vrouwen hebben een lening gekregen om 
producten te verwerken en te verkopen. 
 

 
Toelichting bij de bedragen: 
* Stichting SuhuYini heeft 92% van haar opbrengsten in 2015 overgemaakt naar het MDP comité. 
* Het MDP comité heeft 91% van haar uitgaven besteed aan leningen en trainingen voor de vrouwen (de afgelopen 3 
jaar was dit gemiddeld 75%). Mogelijk komt dit hoge percentage door de nieuwe manier van financieren. Het MDP 
comité heeft sinds 2015 meer zeggenschap over haar uitgaven. Wij blijven met hen meekijken en hen adviseren, maar 
het MDP heeft meer ruimte om prioriteiten te stellen. 
** Het MDP heeft zelf ook inkomsten doordat leningen door de vrouwen worden terugbetaald in producten en zij deze 
met winst in bulk kunnen verkopen. Deze zijn niet in bovenstaande tabel opgenomen. Volgend jaar hopen wij daar meer 
inzicht in te kunnen geven. 
 

High Tea 
Zondag 12 juni hebben wij onze Vrienden van SuhuYini in het zonnetje 
gezet met de SuhuYini Vriendendag. Na jarenlange sponsoring van velen, 
welverdiend! Hoewel het weer daar wat anders over dacht, was het een 
zeer geslaagde dag met een huis vol Vrienden. In gesprekken gingen we 
de diepte in over het project en de activiteiten. Ook werd tijdens een 
ludieke quiz de kennis van SuhuYini en het MDP getest. Al met al een 
groot succes en we hopen natúúrlijk dat we volgend jaar nog meer 
Vrienden van SuhuYini kunnen verwelkomen :). Een sfeerimpressie van 
deze dag wordt meegestuurd bij deze nieuwsbrief. 
 
 

Oproep Zevenheuvelenloop 
Dit jaar is SuhuYini weer van de partij tijdens de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. In het weekend van 19 en 20 november 
kunnen sportievelingen zich weer in het zweet werken voor de vrouwen in Kasuliyili. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Dus loop je graag hard of zet je je gewoon graag in voor SuhuYini laat het ons dan weten en loop mee! Ook voor degene 
die het liever wat rustiger aan doen niet getreurd, er zijn uiteraard ook mensen nodig die de lopers willen sponsoren. Dus 
stuur nu een mail naar info@suhuyini.org of één van de bestuursleden en meld je aan! 
 
Hartelijke groet, Iris, Boi, Nina, Josh en Melissa 
Bestuur Stichting SuhuYini  

Samenvatting financieel jaarverslag 2015 

Inkomsten SuhuYini Uitgaven MDP** 
Particuliere giften €   4.810,00 Organisatiekosten €   934,19 
Fondsenwerving €   2.023,65 Onderhoud ezel + kar €   11,49 
Totaal €   6.833,65 Productverwerking €   5.347,91 

  Ploeg-leningen €   2.298,69 

  Zaaigoed-leningen €   655,13 

Uitgaven SuhuYini  Kunstmest-leningen €   1.149,35 
Organisatiekosten €   559,41 Landbouw: overig €   57,47 
Projectkosten MDP €   6.305,00 Schapen-leningen €   229,87 

Totaal €   6.864,41 Totaal €10.684,10 


