
Sponsorloop SuhuYini Zevenheuvelenloop 2019 
 

Op zaterdag 16 november ga ik voor Stichting SuhuYini de 

Zevenheuvelennacht (7 km) hardlopen. Wil je mij sponsoren? 

Op die manier draag je direct bij aan een concreet project van een 

kleinschalige ontwikkelingsorganisatie. In deze brief vind je meer 

informatie over de stichting en over het doel van deze sponsorloop. 

 

Wat doet SuhuYini? 

 

SuhuYini zet zich sinds 2007 in voor de ondersteuning van vrouwen 

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

werkt samen met een lokaal comité, dat alle activiteiten organiseert 

die nodig zijn voor het Maltima Development Project (MDP). Samen 

zetten wij ons in om de zelfredzaamheid van de deelnemende 

vrouwen te vergroten. Omdat de inwoners van Kasuliyili afhankelijk 

zijn van landbouw, verstrekken wij leningen en landbouwproducten 

waardoor vrouwen hun eigen stukje grond (beter) kunnen 

verbouwen, een eigen bedrijfje kunnen opstarten of geiten kunnen 

houden. Meer informatie is te vinden op onze website: 

www.suhuyini.org. 

 
 

Waar gaat jouw bijdrage naartoe? 

 

Het meeste geld van SuhuYini gaat naar leningen en trainingen voor de deelnemende vrouwen. Daarnaast 

heeft SuhuYini de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwe projecten om de zelfstandigheid van het comité en 

het project in Kasuliyili te vergroten. Het MDP heeft sinds twee jaar een eigen tractor en het project is vorig 

jaar uitgebreid met een poultry farm, een boerderij met legkippen. Bovendien is het aantal deelnemende 

vrouwen in de afgelopen jaren verdubbeld. Op dit moment zijn er 120 deelnemers. Deze ontwikkelingen 

vragen om reflectie en goed kijken naar wat er goed gaat en waar verbetering mogelijk is. We hebben het 

MDP daarom geadviseerd om de komende tijd geen nieuwe activiteiten op te starten, maar juist te focussen 

op het versterken van de kwaliteit van de lopende activiteiten en de organisatie. Jouw bijdrage voor deze 

sponsorloop gaat daarom naar het versterken en verbeteren van ons gehele project in Ghana. 

http://www.suhuyini.org/


Om wat voor bedragen gaat ’t eigenlijk? 

 

We geven je graag een voorbeeld van wat een bepaald sponsorbedrag oplevert: 

5 euro => een maandelijkse vergoeding van 30 cedi’s voor elk comitélid van het MDP; de comitéleden 

besteden veel tijd aan het project; hierdoor kunnen ze minder werk doen in en voor hun eigen familie  

10 euro => een lening van 60 cedi’s aan zaaigoed voor maïs, rijst, soja of peper; deze lening wordt volgend jaar 

in natura terugbetaald met 5% “rente” om in de onkosten van het MDP te voorzien 

25 euro => een lening van 150 cedi’s voor de aanschaf van een schaap; elke vrouw krijgt 3 schapen, na 3 jaar 

geeft zij 4 schapen terug aan het project; deze worden dan weer uitgeleend aan andere vrouwen 

50 euro => een lening van 300 cedi’s om pinda’s of sheanoten te verwerken tot resp. pindapasta of sheaboter 

en deze te verkopen op de lokale en/of regionale markt; deze lening wordt met 10% rente terugbetaald 

 

 

Hoe kun je bijdragen? 

 

Je kunt contant geld geven, maar je kunt ook direct een bedrag overmaken op het rekeningnummer van 

Stichting SuhuYini:  

NL18 TRIO 0784 8174 99 

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

o.v.v. Sponsoring [naam van de hardloper die je wilt sponsoren] Zevenheuvelenloop 

 

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 al haar activiteiten. 

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

En voor meer informatie over de Zevenheuvelenloop: www.zevenheuvelenloop.nl 

Als je ons wilt aanmoedigen op de avond zelf, ben je natuurlijk ook van harte welkom!  

 

 

Alvast hartelijk bedankt voor jouw bijdrage! 

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

en alle hardlopers 

 

 

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

