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   A Thousand Roots…  

      …One Heart 
 
 

 

Contact met het comité in Kasuliyili 
We beginnen deze nieuwsbrief met een vaak gestelde vraag vanuit onze achterban: “Hoe onderhouden jullie vanuit 
Nederland contact met mensen van het project in Ghana?”. Het antwoord: per brief, e-mail, telefoon en face-to-face. 
Brieven gaan regelmatig heen en weer. Daarin kunnen we zorgvuldig van gedachten wisselen, vragen 
stellen/beantwoorden en feedback geven. E-mail gebruiken we mondjesmaat en willen we in de toekomst vaker 
gebruiken; dat is voor hen nog een heel leerproces. Telefoneren valt niet altijd mee. Majeed – het enige comité-lid 
dat Engels spreekt – moet altijd eerst op zoek naar een geschikte plek: een plek waar hij een goed signaal heeft. 
Vanaf een rots, ergens in Kasuliyili, gaat zo’n gesprek bijvoorbeeld als volgt: 
 

 

Elke 2 jaar hebben we face-to-face contact. Dan reizen we dus naar Ghana om ter plekke zelf te zien hoe het gaat. 
Eind december ondernemen Melissa en Boi deze reis. We zijn erg benieuwd om de voortgang van het project in 
Kasuliyili te zien. We praten dan met het comité, maar ook met de vrouwen die deelnemen aan het project. We 
willen heel graag horen hoe het met hen gaat en welke plannen zij hebben voor de toekomst. 

Eh… hallo, Majeed, kun je me horen? … Hallo! Melissa!! Hallo! Goed om je te horen. Hoe gaat het met je? En 
hoe gaat het met de familie, en met Jacquelien en Boi, en met Remco? 

Goed, goed. Hier gaat alles goed. En met jou, Majeed, 
met je vrouw en kinderen, met je vader en je moeder, 

en met de rest van je familie? 

 Ook goed. Ja, ja, met ons gaat het goed. 

En in Kasuliyili, met de 
vrouwen en het project? 

Ja, ja, ik hoop het ook. Maar Melissa, er is ook goed nieuws. Het 
projectgebouw is af. We hoeven alleen nog stoelen te kopen, zodat 
we met z’n zessen goed kunnen vergaderen. En iemand moet de 
voorkant van het gebouw nog beschilderen met ‘Maltima 
Development Project’. Dan is het echt af. Alle producten, goederen, de 
administratie en vergaderruimte op één plek. Dat is veel beter. 

Klopt, heel goed, Majeed. Ik heb het met 
Jacquelien en Boi ook gehad over een nieuwe 
motor voor het project. Je vertelde toch dat 

jouw motor kapot was gegaan? 

 
 

Ja, ik heb ‘m zoveel gebruikt 
voor het project. Het was al een oud 
voertuig. Hij bleek niet meer te 
repareren. Het is nu onmogelijk om 
in één dag op en neer naar Tamale 
te gaan. Dat maakt het een stuk 
moeilijker om dingen te regelen. Ik 
heb nog eens navraag gedaan. Een 
degelijke motor van een goedkoop 
merk kost ongeveer 1200 Ghanese 
cedi’s [600 euro]. Wij kunnen zelf 

200 cedi’s inleggen. 
Is dat okee? 

We snappen dat jullie 
de motor voor het 
project nodig hebben. 
Volgens mij is 1200 
cedi’s een redelijke 
prijs. Afgesproken: 
jullie betalen 200 
cedi’s, dan betalen wij 
1000 cedi’s. Dat lijkt 
ons heel redelijk. Ik 
koppel het terug aan 
Jacquelien en Boi. 

Okee, goed. 

En nu wil ik alle 
nieuwtjes uit het 
dorp horen…   

We zijn vrijdag met het comité naar de 
moskee gegaan om te bidden voor 
regen. Het moet echt gaan regenen, 
Melissa. De grond is uitgedroogd. Veel 
mensen zullen een minder goede oogst 
hebben en volgend jaar honger lijden… 

Gisteren dachten we dat het zou gaan 
regenen, maar de regen kwam niet. 

En dat is niet best. 

Melissa, ik maak me zorgen, veel zorgen: 
er is nog steeds geen regen gevallen… 

Mm.. dat is niet best, nee, dat is heel erg. 
Wij zullen aan jullie denken. Hopelijk laat 
de regen niet lang meer op zich wachten.. 

1 juni 2011 
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Het MDP-comité in 
Ghana financierde in 
2010 ongeveer 40% 
van de projectkosten 
uit de opbrengsten van 
de verkoop van 
producten. 

 

Amsterdam (Noord-Holland) 
 

Het jaarverslag van 2010 is al geruime 
tijd klaar. Jacquelien heeft de cijfers 
van 2010 voor u op een rij gezet. 
 

Projectkosten MDP 2010 

Wat? Hoeveel? 

Projectschuur € 1.030,00 

Inentingen ossen € 60,00 

Reparaties ploegen € 75,00  

Ossentrainers/verzorgers € 405,00  

Kunstmest € 145,00  

Training MDP € 553,00  

Communicatiekosten € 54,62  

Bankkosten overmakingen € 50,00  

Totaal € 2.372,62  

 

SuhuYini 
Inkomsten  Uitgaven  

Particuliere giften € 2.240,00 Projectkosten € 2.372,62 

Fondsenwerving € 1.452,04 Communicatiekosten € 133,80 

  Kosten SuhuYini € 101,52 

Totaal € 3.692,04  Totaal € 2.607,94 

 
Nijmegen (Gelderland) 
 

De belastinginspecteur heeft bij wijze van steekproef de 
administratie van SuhuYini gecontroleerd. Wat blijkt? Alles 
is in orde. Dat betekent dat SuhuYini de ANBI-status 
behoudt. ‘ANBI’ staat voor ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling’. Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan 
goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar 

inkomen als de instelling 
aangemerkt is als Algemeen 
Nut Beogende Instelling. Zo wil 
de overheid burgers stimuleren 
om meer aan goede doelen te 
geven. Voor meer informatie: 
www.anbi.nl. 

 
Beugen (Noord-Brabant) 
 

Wij zijn erg blij met het buurttoernooi in Beugen. Voor het 
vijfde jaar op rij hebben wij een royale bijdrage mogen 
ontvangen. Dit jaar ging het om 750 euro. Beugen, hartelijk 
bedankt! 

 
 De toekomst! 
 

Plannen. Het MDP-comité in Kasuliyili heeft een uitgebreid 
meerjarenplan geschreven met allerlei ideeën en activiteiten 
voor de toekomst. Wij hebben hen gevraagd om hier enkele 
plannen uit te kiezen en deze verder uit te werken. Daarover 
de volgende keer meer! 
 

Website. De nieuwe website van SuhuYini is in aanbouw. We 
zijn druk in gesprek met een webdesigner en een grafisch 
ontwerpster, die dit geheel vrijwillig voor SuhuYini doen. Het 
duurt misschien langer, maar één ding kunnen we alvast 
beloven: het wordt iets moois! 

Bakhuizen (Friesland) 
 

Ronald en Marianne zijn agrarisch 
ondernemers en steunen SuhuYini 
structureel: “Wij vinden SuhuYini een 
goede organisatie omdat het geld en 
de middelen direct naar de bevolking 
gaan. Door de mensen erbij te 
betrekken, vindt er overleg plaats 
waardoor het geld goed besteed 
wordt: aan die dingen die de mensen 

daar belangrijk vinden. Tevens wordt er verslag van 
gemaakt hoe alles besteed wordt. Het is natuurlijk nooit 
gemakkelijk om ontwikkelingshulp te geven. Worden de 
mensen gemakkelijker of zien ze het als steuntje in de rug? 
Wij denken dat SuhuYini op de juiste manier bezig is met 
het project, omdat ze de wensen van de mensen daar goed 
in overweging nemen, voordat ze er op ingaan.” 
 

 
 

Marianne: “Boi vertelde ons dat de mensen daar graag een 
trekker willen hebben, wat natuurlijk voor het werk op het 
land heel gemakkelijk is, maar dat deze trekker tegelijk als 
een soort “statussymbool” kan worden gezien. Om dan de 
juiste keuze als SuhuYini te maken is niet gemakkelijk.” 
 

Ronald: “Wij hebben in overleg met ‘t bestuur van SuhuYini 
een grondmonster laten onderzoeken dat door een 
vriendin* uit Kasuliyili is meegenomen. De grond blijkt erg 
vruchtbaar en kent van nature een grote mineralenrijkdom. 
Alleen het element fosfaat, dat belangrijk is voor een goede 
plantengroei, is er te weinig in aanwezig. Wij willen nog 
verder kijken hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.” 

 
Win een uniek SuhuYini-shirt!  

 

Sinds vorig jaar bieden wij mensen de mogelijkheid om 
SuhuYini duurzaam te ondersteunen. Als je jaarlijks 25 euro 
overmaakt op onderstaand rekeningnummer, mag je jezelf 
Vriend/Vriendin van SuhuYini noemen. Bovendien krijg je de 
nieuwsbrief in kleur thuisgestuurd. Momenteel zijn er 12 
Vrienden van SuhuYini. 
Het lijkt ons mooi als er 
aan het einde van dit 
jaar 25 Vrienden van 
SuhuYini zijn. Om jullie 
daartoe uit te nodigen, 
verloten we begin 2012 
een SuhuYini-shirt van 
biologisch katoen! 
(in de gewenste maat) 
 

Hartelijke groet, 
Jacquelien, Melissa en Boi 
 

* Het bestuur van SuhuYini is heel blij dat Mariske dit ‘monster’ in 
haar backpack wilde meenemen naar Nederland. 

http://www.anbi.nl/

