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1. Inleiding 
 
Onze beleidsplan 2020-2022 omvat het plan voor de betreffende jaren. In deze Jaarrekening en 
Inhoudelijk jaarverslag leggen we verantwoording af voor onze activiteiten in 2021. Onze 
nieuwsbrieven geven aanvullend een mooi beeld van onze activiteiten.  
 
Veel leesplezier!  
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2. Jaarrekening 2021  
 
In deze jaarrekening vindt u de balans en een overzicht van inkomsten en uitgaven van 
Stichting SuhuYini in Nederland, gevestigd te Beuningen. Daarnaast geven we u een 
overzicht van de voornaamste inkomsten en uitgaven van het Maltima Development Project 
(MDP) in Ghana, gevestigd te Kasuliyili. 
 
Stichting SuhuYini 
 
Op 1-1-2021 in kas:  € 6.266,90 
Op 31-12-2021 in kas: € 4.607,42 
 

Inkomsten SuhuYini Euro   

Vrienden van SuhuYini € 3.668,00 

Totaal € 3.668,00 

 

Uitgaven SuhuYini Euro   

Overmakingen MDP € 5.000,00 

Telefoonkosten € 42,98 

Bankkosten € 186,89 

Website € 97,61 

Totaal € 5.327,48 

 
 
Maltima Development Project (MDP) 
 
Stichting SuhuYini heeft in 2021 in totaal 5.000 euro overgemaakt ten bate van het Maltima 
Development Project (MDP) in Kasuliyili, Ghana. Omgerekend in lokale valuta gaat het op 
het moment van overmaking om 29.963 Ghanese cedi’s (€ 1,00 ≈ GHS 5,99). Dit bedrag is 
volledig ten goede gekomen aan lokale activiteiten. 
 

Activiteiten Inkomsten in GHS Uitgaven in GHS  

Organisatie - 19.300 

Akkerbouw 22.800 36.090 

Kleine leningen 44.000 42.000 

Pluimvee 4.200 8.760 

Bijdrage SuhuYini 29.963 - 

Eigen reserves 
MDP 

5.187,00 - 

Totaal 106.150 106.150 
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3. Inhoudelijk jaarverslag 2021 
 
Activiteiten SuhuYini 
 
Hieronder staat een overzicht van de activiteiten van SuhuYini in 2021. Vooraf belangrijk om te 
melden dat 2021 een jaar was waarin COVID-19 veel invloed had op alle activiteiten, zowel in 
Nederland als in Ghana. Dit heeft uiteraard invloed gehad op onze plannen.   
 
⚫ Informatie en voorlichting  

➢ In november 2021 is er een nieuwsbrief verstuurd naar geïnteresseerden en Vrienden 
van SuhuYini.   

➢ Een geplande fondsenwervingsactiviteit kon niet plaatsvinden. 
 

⚫ Fondsenwerving 
➢ SuhuYini heeft in 2021 van 24 ‘Vrienden van SuhuYini’ (= jaarlijkse donatie) een donatie 

ontvangen (€ 3.668,00 in totaal).  
➢ Door COVID-19 zijn de inkomsten van Stichting SuhuYini lager dan voorgaande jaren. 

Een geplande fondsenwervingsactiviteit kon niet plaatsvinden omdat de 
zevenheuvelenloop afgelast werd.  

➢ Facebook is in 2021 niet bijgehouden. In 2022 wordt het weer nieuw leven ingeblazen. 
 
⚫ Organisatie SuhuYini 

➢ Er is gewerkt met een jaarplanning voor al onze activiteiten.  
➢ Het Ghana Holland Platform heeft geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd in 2021, 

dus hebben wij ook niet deelgenomen aan deze netwerk activiteiten. 
➢ Er is contact geweest met 2 organisaties ter ondersteuning van onze plan om het MDP 

naar zelfstandigheid te begeleiden.   
➢ De werkzaamheden zijn voortgezet met onze 4 bestuursleden (1 bestuurslid nam in 

2020 afscheid).  
➢ Er hebben 6 bestuursvergaderingen plaatsgevonden, waarvan 5 online en 1 fysiek. Dit is 

2 minder dan gepland, o.a. door uitval vanwege coronabesmettingen. Via de whatsapp 
en telefoon is er veel buiten de vergaderingen om samengewerkt. Dit is   

 
Activiteiten MDP 
 
⚫ Activiteiten binnen het MDP 

➢ Het MDP heeft vooraf een plan opgestuurd voor 2021 en elk half jaar zowel financieel 
als inhoudelijk gerapporteerd.  

➢ Landbouw: De tractor heeft ook in 2021 240 acres geploegd voor 120 vrouwen, 85 mest 
leningen uitgegeven en zaden. De traktor rijders zijn betaald.  

➢ Er zijn 61 acres commercieel geploegd voor inkomsten.  
➢ Er zijn 120 business leningen uitgegeven: 80 voor sheanut processing, 20 voor 

notenpasta en 20 voor zeep productie.  
➢ De ezel en kar zijn ingezet voor het vervoer van producten vanaf het land. De ezel is 

verzorgd.  
➢ De traktor en project motoren zijn onderhouden en van reparaties voorzien. 
➢ De poultry farm is eindelijk goed van de grond gekomen met 20 deelname van 20 

vrouwen.  
➢ In juli 2021 hebben er 2 trainingen plaatsgevonden voor het maken van sheabutter en 

zeep maken.  
➢ Alle vrouwen hebben deelgenomen aan een vorm van collectief sparen (lokaal 

verzekeringssysteem).  
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⚫ Capaciteitsontwikkeling MDP 
➢ Er heeft geen training voor het MDP plaatsgevonden. 

 
⚫ Samenwerking SuhuYini en MDP 

➢ Er hebben 4 online vergaderingen plaatsgevonden tussen het bestuur van SuhuYini en 
het comité van het MDP. Dit was een primeur. Centraal tijdens deze vergaderingen 
stonden de toekomstplannen van beiden en de verzelfstandiging van het MDP.  

➢ Er is via de mail, whatsapp en telefoon veel contact geweest.  
➢ De financiën en activiteiten zijn samen geëvalueerd. De evaluatie vormde de basis voor 

de plannen van 2022.   
  


