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   A Thousand Roots…  
      …One Heart 
 
 
 

SuhuYini op reis 
 
Eind december 2011 trekken Melissa, Boi, Annemarie en Remco erop uit om SuhuYini’s project in Kasuliyili te 
bezoeken*. Onze tijd daar is zeer bijzonder, met veel mooie momenten en ontmoetingen. In 13 foto-impressies 
willen we deze bijzondere ervaring met jullie delen. 
 

 
Bij aankomst in Kasuliyili zien we de ossen, die in het 
regenseizoen het zware ploegwerk hebben verricht. In 
het droge seizoen bestaat hun leven vooral uit 
rondstruinen, véél eten en héél véél uitrusten. 
 
Dan zien we, op een lege plek tussen de lemen 
huisjes, een gebouw met een opvallende kleur liggen. 
Het is de projectschuur van het MDP. Die is echt mooi 
geworden, met royale ruimte voor opslag van 
goederen en een geschikte plek om te vergaderen. 
Deze week mogen wij hier bivakkeren. Het is heel fijn 
om een eigen plekje te hebben, zodat mensen ons 
hier kunnen opzoeken. 
 

In de projectschuur worden we zéér hartelijk ontvangen 
door het comité van het Maltima Development Project. 
We ontmoeten de twee nieuwe, jonge comitéleden, 
Osman en Wasila. Beiden spreken Engels en geven les 
op de lokale basisschool. 
 
Drie weken vóór onze komst is de nieuwe chief 
aangetreden. Onze eerste indruk: een intelligente 
man met een duidelijke visie voor het dorp. Zijn 
speerpunten: onderwijs, onderwijs, onderwijs… en 
sanitaire voorzieningen . Hij draagt het project een 
warm hart toe en wil ons graag van dienst zijn. We 
bezoeken zijn paleis met alle vrouwen van het project. 

 
Met het comité en de vrouwen blikken we terug op de afgelopen jaren. Voor de vrouwen hebben we iets 
meegenomen uit Nederland: vol trots lopen ze door het dorp met windmolen-oorbellen! Een aantal vrouwen 
bezoeken we ook thuis, waar we steeds zéér hartelijk worden ontvangen. 
 
* De reis naar en het verblijf in Ghana zijn (uiteraard) door ons zelf bekostigd.   
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Het comité organiseert een ‘Anniversary’ naar aanleiding van hun (en ons) 5-jarig bestaan. Organisaties in de regio, de 
chief, belangrijke ambtenaren en dorpelingen worden uitgenodigd. Uiteindelijk feest het halve dorp mee! Er wordt 
muziek gemaakt, gedanst, en er zijn speeches en ceremonies. Ook Boi en Melissa spreken de mensen toe en dansen mee 
tijdens de festiviteiten. 
 

Helaas is vorig jaar een slecht jaar voor de oogst  geweest. Samen met het comité kijken we naar toekomstplannen voor 
het project. Ook helpen we een handje mee om administratieve taken op een rij te krijgen. Na al ons harde werken 
nemen we een paar dagen ‘vakantie’ in het zuiden van Ghana… aan het strand nota bene!  
 

 
 SuhuYini zoekt per direct: (aspirant) bestuurslid! 

Gaat je hart ook sneller kloppen als je denkt aan Ghana, het 
empoweren van vrouwen of duurzame landbouw? Ben je 
iemand die graag dingen regelt, een enthousiaste webmaster 
of geweldig communicatief en heb je zin om dat in te zetten 
voor SuhuYini? Dan zijn we op zoek naar jou. Wij zoeken een 
nieuw bestuurslid om ons bestuur aan te vullen. Lijkt het je 
wat of wil je meer weten, geef ons een belletje of stuur je 
vragen of motivatie in een mailtje. 
 

 SuhuYini haalt target: 25 vrienden! 

Het doel om in 2011 25 Vrienden van SuhuYini 
te ‘verzamelen’, is behaald. Voor 2012 streven 
we naar het behoud van deze 25 vrienden en 
het ‘verleiden’ van 15 nieuwe vrienden. Dus: 
draag je SuhuYini een warm hart toe en wil je 
een duurzame bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van vrouwen in Noord-Ghana, 
maak dan jaarlijks minimaal 25 euro over naar 
Stichting SuhuYini, reknr. 784817499, ovv 
‘Vriend van SuhuYini’. Naast grote dank van de 
vrouwen van het project, krijg je dan ook de 
nieuwsbrief thuisgestuurd. 
 

 SuhuYini bestaat 5 jaar: FEEST! 

Wij hebben SuhuYini opgericht op 19 april 2007. 
We bestaan dus 5 jaar en dat vinden wij, net als het comité 
in Kasuliyili, alle reden voor een feestje. Dit feestje – met de 
nodige ludieke activiteiten – zal plaatsvinden in Nijmegen, 
op zondag 1 juli. Zet die datum vast in je agenda!  
Meer informatie volgt via de mail. 

 SuhuYini feliciteert winnares van T-shirt: Marion! 

Marion is yogadocent, en vrijwilliger bij verschillende 
organisaties. In 1983 is Marion als vrijwilliger via een 
uitwisselingsprogramma in Togo geweest. Het idee was om 
meer van elkaar te leren. Dit trok haar veel meer dan het 
gebruikelijke toerisme. Ze is toen ook in het noorden van Togo 
geweest, dat lijkt op de omgeving van Kasuliyili. Marion 
ondersteunt SuhuYini met regelmaat, omdat ze gelooft dat 
ondersteuning het beste op een duurzame manier gegeven 

kan worden. Ze vindt het belangrijk om te weten 
welke mensen de stichting vormen. Ze wil graag 
weten dat ze hen kan vertrouwen. SuhuYini kijkt 
volgens haar heel basaal naar wat mensen nodig 
hebben. Het sluit goed aan bij wat belangrijk is 
en kan daarmee investeren in dat wat de 
mensen echt iets oplevert. 
Marion vind het erg leuk dat ze het T-shirt van 
SuhuYini heeft gewonnen. Ze is vereerd!  
Marion heeft een paar vragen voor SuhuYini: 
“Kijken jullie ook naar de mogelijkheden van 
biologische mest?” Ze is ook benieuwd naar het 
meerjarenplan van het project in Ghana. En ze 
vraagt zich af hoe SuhuYini wil werken aan meer 

onafhankelijkheid voor de begunstigden: “Leren jullie hen 
bijvoorbeeld ook hoe ze subsidie bij andere fondsen kunnen 
aanvragen?” Relevante vragen, waarop we graag in een 
volgende nieuwsbrief terugkomen: wordt vervolgd. 
 
Wij wensen je alle goeds en we zien je gráág op zondag 1 juli! 
Melissa – Jacquelien – Boi 


