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   A Thousand Roots 
     One Heart 

 
 
 
 

“Het is alsof God ons hoorde praten” 
Na de zeer slechte oogst van vorig jaar, lijkt de oogst van dit jaar uit 
de hemel geschonken. De oogst ziet er voor alle vrouwen goed uit. 
Majeed, de coördinator van het project, legt uit: "Sommige jaren 
regent het te weinig, andere jaren te veel. Dit jaar lijkt het alsof God 
ons hoorde praten. Elke keer wanneer er weer genoeg regen 
gevallen is, valt het droog. Ongelofelijk!". Dit betekent dat de 
leningen van 2013 en 2014 terugbetaald kunnen worden. Veel 
vrouwen waren bang om opnieuw een lening te nemen. Slechts 5 
van de 50 vrouwen durfden dit jaar te kiezen voor doppinda’s, 
terwijl dat normaal gesproken het meest gezaaide product is. Vorig 
jaar was het zo’n grote ramp dat weinigen het nog aandurfden. 
Deze 5 vrouwen, die extra risico hebben genomen, profiteren nu 
dubbel!  

 
"Ze zijn echt geïnteresseerd in wat de ander inbrengt" 
'Resource management, loan management, record keeping', een 
greep uit de financiële vaardigheden waarmee de vrouwen begin 
dit jaar in een groepstraining aan de slag gingen. Presentaties, 
groepswerk, feedback: zelden had het MDP de vrouwen zo actief 
gezien! Uiteraard ook dankzij de trainer die niet alleen Dagbani 
spreekt, maar deze financiële begrippen kan vertalen naar het 
dagelijks leven van de vrouwen. De trainer was erg onder de indruk 
van hun participatie: "Ze zijn echt geïnteresseerd in wat de ander 
inbrengt. Ze hebben respect voor elkaar en luisteren naar elkaar. 
Door van elkaar te leren, kunnen ze financieel hun voordeel doen." 
De vrouwen gaven na de training aan dat ze dit vaker willen. Het 
was de eerste keer dat we een training op deze manier hebben 
aangeboden. We zijn heel benieuwd wat het  effect op de langere 
termijn zal zijn.  

 
"Op een bepaalde manier zal dit altijd strijd opleveren" 
Het comité van het Maltima Development Project (MDP) is  
samengesteld op basis van draagvlak in het dorp: jong/oud, 
christen/moslim, hoge positie in verschillende sociale verbanden, 
uit verschillende wijken van het dorp. Een diverse samenstelling 
die ervoor heeft gezorgd dat het project na 7 jaar nog steeds 
zelfstandig draait. Maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk 
is. In het comité zitten dus ook mensen die niet kunnen lezen en 
schrijven samen met geschoolden en werken verschillende 
generaties intensief met elkaar samen. "Op een bepaalde manier 
zal dit altijd een zekere spanning met zich meebrengen. Maar we 
kunnen er ook om lachen en proberen door zoveel mogelijk bij 
elkaar te komen, elkaar te begrijpen", aldus Majeed. Vanuit 
SuhuYini kijken we soms met spanning toe, maar vooral met  

                  bewondering. Hoe verschillend zij ook zijn, ieder zet zich met hart 
                  en ziel in voor de vrouwen en hun gezinnen in Kasuliyili. 
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Samenvatting financieel verslag 2013 
Inkomsten SuhuYini    Uitgaven MDP  

Particuliere giften  €   3.447,05    Organisatiekosten  € 1.018,91  

Fondsenwerving  €   4.714,35    Training  €     746,83 

Totaal  €   8.161,40    Ezel en kar  €       47,67  

    Productverwerking € 1.142,10 

    Landbouw: overig  €       97,33 

    Ploeg-leningen €   1390,38  

    Zaaigoed-leningen  €     794,50 

Uitgaven SuhuYini    Kunstmest-leningen  €     655,46  

Organisatiekosten €      951,74    Schapen-leningen €   1430,10 

Projectkosten MDP €   5.866,30    Metal boxes €     119,18  

Totaal €   7,491.82    Totaal  € 7.442,46  

Buurttoernooi Beugen 
Op een zonnige dag begin juni mochten wij als  
SuhuYini weer meedoen met het buurttoernooi 
in Beugen. Ons SuhuYini voetbalteam wordt met 
het jaar beter en we schopten het bijna tot de 
halve finale . Met de opbrengsten zijn we erg 
blij: €1000 voor SuhuYini! Begin oktober hebben 
we tijdens een presentatie in het 
gemeenschapshuis van Beugen verteld over de 
inzet van het geld en hebben we het bestuur van 
het buurttoernooi bedankt.  
 
Een maand uit het leven van SuhuYini - november 2014 
- Brief schrijven aan het MDP over hun plan om de activiteiten met verwerking van 

sheanuts op grotere schaal te gaan ontwikkelen. We laten deze brief vertalen en op 
een voice recorder inspreken in het Dagbani. Op deze manier proberen we zoveel 
mogelijk alle comitéleden en deelnemende vrouwen aan te spreken. 

- Bellen met de chief van Kasuliyili (traditioneel dorpshoofd). Welke rol kan hij spelen bij 
de ontwikkelingen binnen het project?  

- 15 & 16 november: Zevenheuvelenloop. We hebben nog 2 GRATIS startbewijzen voor 
de eersten die zich melden om met de 7 km mee te lopen voor SuhuYini!! Hiermee 
hopen we lopende activiteiten te ondersteunen.  

- 30 november: kaarsenverkoop op de Lindenmarkt (Nijmegen) voor SuhuYini. 
 
          SuhuYini neemt afscheid  

We eindigen deze keer onze nieuwsbrief met een minder 
leuk bericht, namelijk dat twee van onze bestuursleden 
opstappen. Jacquelien Weel stond aan de wieg van 
SuhuYini. Met haar kritische blik en beleidsfocus wist zij ons 
altijd met beide benen op de grond te houden. Na 7 jaar 
heeft Jacquelien besloten dat SuhuYini niet meer te 
combineren is met haar andere verantwoordelijkheden. 
Hester Laban verlaat ons helaas ook. Hester startte begin 
2013 bij de stichting en viel op door haar enthousiasme en 
actiegerichtheid. Wij snappen de keuze die beiden hebben 
gemaakt, maar zullen hen desondanks erg missen in ons 
bestuur. Wij willen hen van harte bedanken voor al hun 
inzet en zijn blij dat zij zich zo nu en dan nog vanaf de zijlijn 
met onze activiteiten zullen bemoeien. SuhuYini is per 
direct op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

 
          Hartelijke groet, Boi en Melissa 


