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Salima en Adiwira horen bij een groep van 15 vrouwen, die voor de eerste keer in hun leven olie maken van sheanuts en 
pinda’s. Dit doen zij voor eigen gebruik en om geld mee te verdienen. Maar dat kunnen de vrouwen je zelf beter uitleggen… 
 

Salima’s sheanut-olie 
“Mijn naam is Salima Aminu en ik woon in Kasuliyili. Zoals de meeste vrouwen in ons 
dorp, verzamel ik elk jaar in mei de sheanuts op het land van mijn man. Die sheanuts 
verkoop ik aan een vrouw die er olie van maakt. Vervolgens koop ik haar sheanut-olie en 
die olie is hartstikke duur! Dat is natuurlijk niet winstgevend, maar tot nu toe had ik niet 

de kennis en de middelen om het zelf te doen. Daar is dit jaar 
verandering in gekomen. Dankzij SuhuYini en het Maltima 
Development Project heb ik geleerd hoe ik zelf sheanut-olie kan 
maken. Weinig mensen kunnen deze olie maken, terwijl het veel 
wordt gebruikt. Met name in de keuken voor bijv. het bakken van 
vlees, rijst, maïsdeeg en cake. Ik heb al 4 keer sheanut-olie 
gemaakt en deze verkocht op de markt. Het gaat zo goed, dat ik 
eerder dan verwacht kan beginnen met het terugbetalen van 
mijn lening. Geweldig, toch?! Na een half jaar weet ik natuurlijk 
pas echt wat mijn winst is. Tijdens de training heb ik niet alleen 
geleerd hoe ik sheanut-olie kan maken, maar ook hoe ik mijn 
winst moet berekenen. Ik tel dan alles op wat ik uit de verkoop 
heb verdiend en trek daar alle kosten vanaf. Dat kan ik dan 
vergelijken met de hoeveelheid tijd en werk die ik erin heb 
gestoken. Ik ben heel benieuwd hoeveel winst ik zal maken, maar 
ik hoef in ieder geval nooit meer dure sheanut-olie te kopen. 
Ik maak het gewoon zelf .” 

 
Adiwira’s pinda-olie 
“Ik heet Adiwira Karina. Als je vrouwen in Kasuliyili bezig ziet met het bakken van pinda’s, zijn 
ze niet perse bezig met het maken van olie. Het kan ook goed zijn dat ze pinda-pasta maken, 
die wordt gebruikt voor het maken van soep en snacks. Ik maak échte pinda-olie (het is maar 
dat je het weet ;). Hoe dat gaat? Nou, dat gaat als volgt. Ik haal de vliesjes van de pinda’s, zodat 
de olie uiteindelijk geen rode maar een witte kleur krijgt. Dan bak ik de 
pinda’s. Ik voeg ui, zout, gember en andere ingrediënten toe. Daarna breng 
ik het mengsel naar de molen, waar het wordt vermalen tot een dikke 
substantie. De volgende dag doe ik het spul in een grote schaal en kneed het 
met m’n handen. Beetje bij beetje voeg ik koud en dan weer heet water toe. 
Ik blijf kneden totdat de kleur verandert. Dat is het moment waarop de olie 
vrijkomt. Ik vang de olie op in een andere schaal. Het restant heeft een vaste 
vorm. Daar maak ik koekjes van, die koolie-koolie heten, en die ik op de 
markt verkoop. De olie die is vrijgekomen, is zelfs meer waard dan de 
sheanut-olie. De pinda-olie is namelijk langer houdbaar en behoudt z’n 
structuur. Het zijn vooral de rijkere dorpsbewoners die de pinda-olie kopen. 
Het productieproces van pinda-olie duurt korter dan dat van sheanut-olie, 
maar er kan veel meer mis gaan. Het is heel lastig om goede kwaliteit te 
leveren, zeker als de pinda-oogst tegenvalt. Veel vrouwen durven het 
daarom niet aan. Maar ik ga de uitdaging graag aan!  De training is daarbij 
absoluut noodzakelijk om goede kwaliteit te kunnen leveren.”  

a thousand roots, one heart 
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Extra inkomen: goed beheren 
en slim investeren! 
Twee mooie verhalen, aldus het comité van het MDP. 
Zij zien bij beide vrouwen dat ze ook echt hun 
voordeel uit deze activiteit halen. Nu al. Dat is 
fantastisch. Maar ze geven ook aan dat het juist nu zo 
belangrijk is dat deze vrouwen een training krijgen in 
het omgaan met dit extra inkomen. Ze maken nu een 
beetje winst, en als ze het goed beheren en slim 
investeren, kunnen ze er ook op de lange termijn van 
profiteren. Vandaar dat wij deze training dit jaar als 
één van MDP’s activiteiten ondersteunen. 
 
Activiteiten in 2014 
In nauw overleg met ons bepaalt het MDP-comité in Kasuliyili de koers voor de toekomst. In Ghana wordt hard gewerkt 
aan een plan dat kan bijdragen aan de verzelfstandiging van zowel de vrouwen als het comité. Dat is niet eenvoudig in 
een omgeving met een grillig klimaat, beperkte infrastructuur en een gemiddeld laag opleidingsniveau. Daar staat 
tegenover dat de leden van het comité veel lokale kennis hebben en een enorm doorzettingsvermogen. En de 
deelnemers aan het project zijn zeer leergierig en gemotiveerd om iets aan hun situatie te veranderen. Dit jaar ziet het 
globale financiële plaatje er als volgt uit: 
 

Uitgaven Omschrijving GHc € 

Leningen voor de vrouwen Ploegen (inhuren tractor): 50 x 2 acres à GHc 40 4.000 1.120 

 Zaaigoed: 50 x 1 zak à GHc 40 2.000 560 

 Schapen: 10 x 3 schapen à GHc 150 4.500 1.260 

 Olie maken: 10 x business-lening à GHc 100 1.500 420 

 Zeep maken: 5 x business-lening à GHc 100 (pilot) 500 140 

Trainingen Comité (samenwerken & plannen maken) 1.000 280 

 Vrouwen (schapen, olie/zeep maken) 1.500 420 

 Vrouwen (omgaan met extra inkomen) 1.000 280 

Organisatiekosten Onderhoud gebouw, transport, administratie e.d. 1.800 500 

 Laptop 1.000 280 

 Motor 2.200 620 

 Vrijwilligersvergoeding comitéleden 1.150 320 

 Totaal 22.150 6.200 

 
Wij hebben hard gelopen voor SuhuYini! 
Zaterdag 16 en zondag 17 november 2013 liepen 
14 mensen – waaronder bestuursleden Melissa, 
Boi en Hester – de Zevenheuvelennacht/loop, 
van 5, 10 of 15 km, voor SuhuYini. Het was een 
hele happening. SuhuYini mag blij zijn met zulke 
kanjers die allen vol enthousiasme de eindstreep 
haalden!  Ook in Ghana hebben ze deze 
heldenactie met veel bewondering gevolgd en 
uitvoerig besproken. Ze konden niet geloven dat 
mensen die hen niet eens kennen zo gaan ‘lijden’ 
om geld in te zamelen . Bij elkaar haalden de 
lopers meer dan 3.000 euro op. Ongelofelijk! Dat 
was echt boven alle verwachtingen. Alle lopers 
en hun sponsors: nogmaals hartelijk bedankt! 
Zoals je eerder al hebt kunnen lezen, werpen 
deze leningen hun vruchten af. Het sponsorgeld 
wordt gebruikt om meer vrouwen te leren hoe ze 
pinda/sheanut-olie kunnen maken en om extra 
leningen uit te zetten. 
Enne, komend jaar weer?  

Het MDP-comité verwacht zo’n 
12.000 Ghanese cedi’s (3.360 
euro) aan eigen inkomsten, met 
name door de verkoop van 
producten en de teruggave van 
leningen. Door de fluctuerende 
marktprijzen is dat altijd 
moeilijk in te schatten, maar het 
zou mooi zijn als dit lukt. In de 
volgende nieuwsbrief geven wij 
inzicht in SuhuYini’s financiën in 
2013 en een samenvatting van 
het jaarverslag. 


