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   A Thousand Roots 
     One Heart 

 
 
 
 

 
Lente 
De lente is in volle gang, een periode van groei en bloei. 
Voor SuhuYini is de lente het begin van nieuwe levens en 
nieuwe kansen. Melissa is op 5 maart moeder geworden 
van Amy en we hebben op 3 mei David mogen 
verwelkomen, de zoon van Boi. Naast deze prachtige 
nieuwe levens, is er meer. Nieuwe bestuursleden staan 
klaar om SuhuYini te versterken. Maar niet alleen SuhuYini 
breidt zich uit, ook het Maltima Development Project (MDP) 
in Kasuliyili groeit door. Het project is klaar om meer 
vrouwen te laten deelnemen aan de activiteiten, er zijn 
weer nieuwe schapen geboren en tevens starten we met 
een andere manier van financieren voor het MDP.  
 
Nieuwe manier van financieren 
Elk jaar begeleiden wij het MDP bij het opstellen van een begroting. SuhuYini maakt een afgesproken bedrag over, 
gebaseerd op een plan met activiteiten. De rest van de inkomsten verdienen ze door verkoop van producten. Over deze 
inkomsten is het MDP echter steevast te positief. Hoeveel de producten opleveren, is namelijk erg onvoorspelbaar. Ze 
vallen dan terug op SuhuYini om het verlies aan inkomsten te compenseren. Ook zijn de uitgaven vaak hoger dan 
verwacht. Wij willen graag dat het MDP meer inzicht krijgt in het werken met een begroting: wat schrap je bijvoorbeeld 
uit je plan als je inkomsten gaandeweg het jaar minder zijn dan verwacht? Of wanneer prijzen stijgen door de inflatie? 
Wij zijn van mening dat ze dit alleen goed kunnen leren, als SuhuYini niet bijspringt bij een financieel tekort. Daarom 
hebben wij besloten de financiering anders te laten lopen dit jaar. Aan het begin van het jaar hebben we éénmaal een 
bedrag overgemaakt in plaats van meerdere keren gedurende het jaar. Dit bedrag is gebaseerd op hun financiële plan en 
op de donaties aan SuhuYini van het afgelopen jaar. Wij geven het MDP meer ruimte om zelf te bepalen waar zij dit geld 
aan besteden. Het MDP zorgt voor een degelijke financiële rapportage en legt uit waarom zij bepaalde keuzes hebben 
gemaakt. Wij denken op de achtergrond voortdurend met hen mee en geven advies, maar zij beslissen uiteindelijk hoe 
ze het geld besteden. We zijn heel benieuwd of dit meer financieel inzicht zal opleveren voor het MDP. 
 
Sheanuts 
Elk jaar in mei verzamelen de vrouwen in Kasuliyili sheanuts. Weinig vrouwen in het dorp weten hier olie van te maken 

en besteden dit uit waarna ze hun eigen verwerkte sheanuts 
terug moeten kopen. Bij het MDP leren de vrouwen om 
sheanut-olie te maken voor eigen consumptie (met hun 
eigen sheanuts) en om te kunnen verkopen (met ingekochte 
sheanuts). De vrouwen worden getraind in het maken van 
de olie en krijgen een lening om er een bedrijfje mee op te 
zetten. Dit is de afgelopen twee jaar een zeer winstgevende 
activiteit voor de vrouwen gebleken. Het MDP wil deze 
activiteit daarom uitbreiden, door de leningen aan de 
vrouwen te verhogen. De vrouwen kunnen hierdoor 
efficienter werken door meer producten in één keer te 
verwerken. Ook wil het MDP meer vrouwen bij deze 
activiteit betrekken. Ze kopen dan grotere hoeveelheden 
sheanuts in om te verwerken waardoor de prijs veel lager 
uitvalt voor de vrouwen.   
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Onze nieuwe bestuursleden 
We zijn heel blij jullie voor te stellen aan onze nieuwe bestuursleden Iris Wierstra, Josh Geuze en Nina van Haren. Alle 
drie voltooiden ze de bachelor culturele antropologie en ontwikkelingsstudies in Nijmegen. Iris is nu bezig met haar 
onderzoeksmaster voor sociale en culturele wetenschappen. In 2011 werkte zij mee aan een onderwijsproject in Ghana. 
Iris is blij dat Boi haar op SuhuYini wees “Ik vind het belangrijk me in te zetten om andere mensen te helpen en gelukkig te 
maken. Als bestuurslid kan ik dit doel een praktische dimensie geven. Ik hoop dat ik, door kritisch en enthousiast mee te 
denken, nieuwe energie, inspiratie en ideeën kan geven, zodat de vrouwen in Ghana worden ondersteund in hun 
zelfstandigheid. Ik heb er zin in”.  
 
Josh gaat zich als aspirant-lid inzetten voor 
SuhuYini. Josh volgt nu de master internationale 
ontwikkelingsstudies. In 2014 ging hij voor een 
onderzoeksproject over toerisme naar Ghana 
“Ghana heeft me als land onmiddellijk 
gegrepen. Gedurende mijn tijd daar stonden er 
mensen klaar om mij te helpen. Zonder hun 
bijdragen had ik Ghana nooit zo goed kunnen 
ervaren en was het onderzoek nooit zo goed 
verlopen. Des te meer reden om me aan te 
sluiten bij SuhuYini. In mijn studie leer je op 
verschillende manieren kritisch naar projecten 
en ontwikkelingen kijken, dus ik ben blij dat ik 
me nu daadwerkelijk actief voor ontwikkeling in 
kan zetten bij SuhuYini. SuhuYini is een 
organisatie waar ik achter sta.” 
 
Ook Nina heeft zich als aspirant-lid aangesloten. Nina doet nu de master voor sociale en culturele wetenschappen. Ze 
kijkt ernaar uit bij SuhuYini aan de slag te gaan: “Naast mijn studie wil ik graag zien wat het inhoudt om mee te werken 
aan een écht ontwikkelingsproject. Het is duidelijk dat dit project is opgezet door mensen die iets af weten van 
ontwikkelingsprojecten en hart hebben voor de mensen in Kasuliyili. Ik ben nooit in Ghana geweest, maar SuhuYini richt 
zich op de emancipatie van vrouwen en een zelfstandige opzet van projecten. Een richting die mij erg aanspreekt en 
waardoor ik enthousiast ben geworden voor SuhuYini.” 

 
SuhuYini on the run 
Het begint inmiddels traditie te worden: de 
zevenheuvelenloop in Nijmegen! Eind vorig jaar 
lieten 9 hardlopers zich sponsoren voor SuhuYini en 
haalden hiermee €1415,55 op. Ongelofelijk! Het 
was prachtig loopweer en persoonlijke records 
werden verbroken. Ashish liep voor de tweede keer 
voor SuhuYini: "Door mee te lopen wil ik een project 
sponsoren dat mij na aan het hart ligt. Het is een 
project dat is ontstaan uit een directe wens van de 
vrouwen waarvoor de hulp is bedoeld. Het wordt 
geleid door mensen in Nederland die deze vrouwen 
persoonlijk kennen en waarmee ook regelmatig 
contact is over de voortgang van de projecten. De 
hulp is zodoende effectief en de middelen leveren 
een hoog rendement. Er blijft nergens geld hangen! 
Ik ben dit jaar weer graag van de partij" Hardlopers 
en sponsors: nogmaals bedankt!  

Op naar de zomer!  
 
Hartelijke groet,  
Josh, Nina, Iris, Boi & Melissa 

Like ons op Facebook! www.facebook.com/thesuhuyinifoundation 


