
Sponsorloop SuhuYini 7heuvelenloop 2017 
Sponsor mij terwijl ik hardloop! 

 
In het weekend van 18 en 19 november doe ik mee aan de 7heuvelenloop (7 of 15 km) en loop ik 
hard voor Stichting SuhuYini. Wil je mij sponsoren? Hieronder lees je over het doel van deze actie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Suhuyini? Nooit van gehoord? Dat is niet zo gek. SuhuYini is een kleine stichting die zich inzet 

voor vrouwen en hun gezinnen in Kasuliyili, een dorp in het noorden van Ghana (West-Afrika). 
SuhuYini werkt samen met een lokaal comité dat het Maltima Development Project (MDP) opzet 
en uitvoert. Dit comité bestaat uit 4 mannen en 4 vrouwen die zich samen belangeloos inzetten 
voor de zelfredzaamheid van de deelnemende vrouwen. Kasuliyili is afhankelijk van landbouw. Als 
er een jaar slechte regens zijn of de akkers niet op tijd geploegd kunnen worden, is het voor veel 
gezinnen moeilijk om in hun eigen onderhoud te voorzien. Het comité van het MDP verstrekt 
leningen aan 100 vrouwen om hun eigen stukje grond (beter) te verbouwen, schapen te hoeden, 
en/of een eigen bedrijfje op te starten, waarbij ze trainingen krijgen over allerlei relevante 
onderwerpen. Zo worden ze minder kwetsbaar voor het grillige klimaat in Noord-Ghana. 
 

Waar gaat jouw bijdrage heen? Dit jaar wordt er hardgelopen voor de aanschaf van een 

tractor. Waarom dit zo belangrijk is, kan het comité van het MDP het beste zelf uitleggen. In hun 
laatste brief schrijven ze: “Met een tractor kunnen we op tijd ploegen, wat essentieel is voor een 
goede oogst. Vrouwen mogen traditioneel pas na 
de mannen ploegen; een eigen tractor kan deze 
achterstand verhelpen. Nu huren wij een tractor. 
Dit is kostbaar, onzeker en tijdrovend. Een eigen 
tractor kan bovendien verhuurd worden, 
waardoor wij geld kunnen verdienen. Zo wordt 
ons project minder afhankelijk van steun van 
buitenaf. En er kan meer grond verbouwd worden 
als we een tractor tot onze beschikking hebben, 
waardoor we meer vrouwen kunnen helpen.” 
  

Andaratu Mohammed vertelt: “Voordat SuhuYini mij hielp, had ons 
gezin nauwelijks geld om van rond te komen. Toen kreeg ik de 
mogelijkheid om deel te nemen aan het Maltima Development 
Project. Er werd twee hectare grond voor mij omgeploegd en 
zaaigoed verschaft. Zo kon ik mijn eigen gewassen verbouwen en zelf 
geld verdienen. In 2012 had ik genoeg geld gespaard voor een grote 
investering, iets wat ik voorheen niet voor mogelijk had gehouden: ik 
kon mijn oudste zoon naar een school sturen waar hij werd opgeleid 
tot leraar. Zo kan ik al mijn kinderen een mooie toekomst bieden 
door hun opleidingen te betalen en mijn hele gezin vooruit helpen.” 



Wat hebben we nodig? Een tractor met ploeg, kapschuur en overige benodigdheden kost 

in totaal € 16.500. Het MDP comité zamelt 25% van dit bedrag zelf in. Om je een idee te geven: 
elke deelnemende vrouw brengt 60 Ghanese cedi’s in (€ 12). Elk comitélid draagt vrijwillig 100 
Ghanese cedi’s bij (€ 20). Dit zijn voor hen grote bedragen: het zegt iets over hun sterke motivatie 
om hun gemeenschap verder te helpen. Stichting SuhuYini neemt 75% van het totaalbedrag voor 
haar rekening. Vorig jaar is er tijdens de Zevenheuvelenloop al € 3.300 aan sponsorgeld bijeen 
gebracht, maar we zijn er nog niet. Er resteert nog een bedrag van € 5.000. 
 
Om mee te helpen bij deze laatste eindsprint ren ik de Zevenheuvelenloop voor SuhuYini. 
Help je mij om een bijdrage te leveren aan dit waardevolle initiatief? 
 

Wil je een bedrag overmaken?  
Dat kan op rekeningnummer: 
NL18 TRIO 0784 8174 99  
t.n.v. Stichting SuhuYini (te Nijmegen) 
o.v.v. Sponsoring [naam van “jouw” 
hardloper] zevenheuvelenloop  
 
NB: als je minimaal € 25,00 overmaakt, 
mag je je bovendien Vriend van SuhuYini 
noemen  
 
Op www.suhuyini.org kun je volgen hoeveel sponsorgeld onze hardlopers bij elkaar rennen. En je 
vindt er natuurlijk meer informatie over het project in Noord-Ghana. 
Voor meer informatie over de Zevenheuvelenloop: www.zevenheuvelenloop.nl. 
Tot slot: je kunt SuhuYini ook volgen op www.facebook.com/thesuhuyinifoundation.  
 

Dankjewel! 
namens stichting SuhuYini, het comité van het MDP, de vrouwen in Kasuliyili 

en de stoere hardlopers 


