
Sponsorloop SuhuYini Zevenheuvelenloop 2018 

Op 17 november loop ik de Zevenheuvelennacht (7 km) voor Stichting 

SuhuYini. Wil je mij sponsoren? Je draagt direct bij aan een concreet 

project van een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie. Hieronder lees je 

meer over het doel van de actie.  

Stichting SuhuYini 

SuhuYini zet zich al tien jaar in voor de ondersteuning van 

vrouwen en hun gezinnen in Kasuliyili, een dorp in Noord-Ghana. 

In samenwerking met enkele inwoners van dit dorp die het 

Maltima Development Project (MDP) vormen, zetten we ons in 

voor de zelfredzaamheid van deelnemende vrouwen. Dit doen 

we door middel van het verstrekken van leningen en 

landbouwproducten zodat vrouwen hun eigen stukje grond 

(beter) kunnen verbouwen, schapen kunnen houden of een 

eigen bedrijfje kunnen opstarten. Zie voor meer informatie over 

onze stichting en projecten onze website (www.suhuyini.org).  

De afgelopen twee jaar hebben we geld ingezameld voor een 

lang gekoesterde wens: een tractor. Nu deze tractor er is, is het 

tijd voor verbreding met een nieuw project! 

Waar jouw bijdrage heen gaat 

Het MDP is met een wens gekomen voor een veelbelovend nieuwe activiteit, zij noemen het een 

poultry farm. Vrouwen worden uitgekozen om het pluimvee (kippen of parelhoenders) te verzorgen 

en de eieren te verkopen. Zij hebben zo een activiteit die het hele jaar door inkomen oplevert. Dit is 

belangrijk want het droge seizoen is een kwetsbare tijd voor de inwoners van Kasuliyili. Ze moeten 

het hebben van de oogst van het vorige seizoen en als deze tegenvalt hebben ze weinig om het droge 

seizoen mee door te komen. Dit gaat vaak ten koste van bijvoorbeeld schoolkosten voor hun 

kinderen. De leden van het MDP hebben onderzoek gedaan en zijn enthousiast, de verkoop van de 

eieren en de kippen kan veel opleveren. Wij willen het MDP graag helpen met de start van deze 

nieuwe activiteit. Wil jij ook hieraan bijdragen? 

 

http://www.suhuyini.org/


Hoe je bijdraagt 

Je kan een bedrag overmaken op het rekeningnummer:  

 

NL18 TRIO 07848174 99 

t.n.v. Stichting SuhuYini (te Nijmegen) 

o.v.v. Sponsoring [naam van “jouw” hardloper] 

zevenheuvelenloop 

Als je minimaal 25 euro overmaakt mag je je 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 de stichting en de projecten.  

Je kunt SuhuYini ook volgen op www.facebook.com/thesuhuyinifoundation 

Voor meer informatie over de Zevenheuvelenloop: www.zevenheuvelenloop.nl 

 

Dank je wel! 

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

en de stoere hardlopers 
 

http://www.suhuyini.org/
http://www.facebook.com/thesuhuyinifoundation
http://www.zevenheuvelenloop.nl/

