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   A Thousand Roots…  
      …One Heart 
 
 

Wat een feest! 
Zondag 1 juli was het tuinfeest van SuhuYini. We 
hebben ons 5-jarig bestaan goed gevierd! Met 80 
man en vrouw, een stralende zon, djembé-
workshops, muziek, lekkere hapjes en een 
verjaardagstaart met kaarsjes was het feest 
compleet. Via een youtube-filmpje werden we 
enthousiast toegesproken door Majeed, onze 
contactpersoon in Ghana. Ook de vrouwen die 
deelnemen aan het project bedankten ons en de 
donateurs, die het hen mogelijk maken om een beter 
leven te hebben. 

Wil je jezelf al djembéspelend terugzien? Foto’s van 
deze mooie dag staan in het fotoboek op onze 
flitsende, nieuwe website: www.suhuyini.org. 
Wij hebben ervan genoten en hopen jullie ook. Onze 
grote dank gaat uit naar de Studentenkerk, die de 
heerlijke tuin ter beschikking stelde, en natuurlijk 
naar alle vrijwilligers die zich voor deze dag hebben 
ingezet. 

 

Feestganger én Vriend van SuhuYini 
Erika Nyerges is na het tuinfeest Vriend van 
SuhuYini geworden. Zelf droeg ze ook bij aan het 
feest met een sieradenworkshop: "Voor mij was dit 
een goede manier om kennis te maken met de 
stichting en de mensen erachter. De middag was 
supergoed georganiseerd!" 

"Het is duidelijk geworden wat SuhuYini tot nu toe 
heeft bereikt en er was ook tijd en ruimte voor 
ontspanning." 
Erika heeft ook wel wat tips voor SuhuYini: "Ik zag 
die supermooie foto's, die jullie tijdens het laatste 
bezoek hebben gemaakt. Misschien kunnen jullie er 
ansichtkaarten van maken voor verkoop en 
ledenwerving. En ik wil jullie ook graag een keer op 
de school van mijn kinderen uitnodigen om over 
SuhuYini te vertellen!" Erika wil SuhuYini de 
komende jaren op verschillende manier blijven 
ondersteunen.  

http://www.suhuyini.org/
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SuhuYini & MDP – Financiën 2011 
 

Het jaarverslag van 2011 is al geruime tijd klaar en te 
downloaden via de website. Hierbij de cijfers van 2011 op 
een rij. 
 

Projectkosten MDP 2011 SuhuYini 2011 

De cijfers laten een mooi resultaat zien. Er is een duidelijke 
vooruitgang in de zelfredzaamheid van het Maltima 
Development Project. Terwijl het MDP in 2010 nog 40% 
van de projectkosten uit de opbrengsten van de 
productverkoop haalde, is dat in 2011 gestegen naar 52%. 
Dat gaat de goede kant op! 
Bovendien hebben 3 leden van het MDP een 
eerste training in boekhoudkunde gevolgd. Zij 
waren daar zeer enthousiast over en het zal hun 
financiële rapportages zeker ten goede komen. 
 

Nieuws uit Noord-Ghana 
 

Regen en droogte in Kasuliyili 
In veel landen rondom de evenaar maakt men een 
onderscheid tussen ‘het regenseizoen’ en ‘het droge 
seizoen’. In Kasuliyili begint het regenseizoen meestal in 
mei. De meeste regen valt in juni, juli en augustus. In 
november begint dan het droge seizoen. Van december 
tot april valt er nagenoeg géén regen. Dit betekent dat 
akkerbouw alleen mogelijk is van mei tot oktober. Als de 
oogst tegenvalt door ernstige droogte (zoals in 2011) of 
juist door een teveel aan water, heeft dit direct gevolgen 
voor de lokale voedselvoorziening. Voor mensen die 
geen andere inkomstenbronnen hebben, zoals de 
vrouwen van het MDP-project, brengt dit vaak honger 
met zich mee. 
 

De oogst van 2012 en plannen voor de toekomst 
Dit jaar hebben de vrouwen gelukkig goed geboerd. De 
40 deelneemsters hebben inmiddels 115 zakken pinda’s 
‘terugbetaald’ aan het project. Dat is veel meer dan vorig 
jaar, toen de oogst erg tegenviel. 
Daarnaast hebben zij het afgelopen jaar zelf voorgesteld 
om niet alleen akkerbouw te bedrijven, maar ook 
veeteelt. Zodat ze minder afhankelijk worden van het 
grillige klimaat in Noord-Ghana. Daarom is een groep van 
5 vrouwen begonnen met het houden en fokken van 
schapen. De eerste 2 lammetjes hebben in oktober het 
daglicht gezien! In de volgende nieuwsbrief lees je hier 
meer over. 

Kaarsen met een verhaal: Marie Louise 
 

Marie Louise van der Ploeg wil SuhuYini als goed 
doel verbinden aan haar nieuwe onderneming: 
"Mijn kaarsen hebben een verhaal. Ik houd mijn 
hele leven al van de magie, de kleuren en het 
licht van kaarsen. Ik maakte al kaarsen met mijn 

moeder toen ik klein was." Nu maakt ze weer kaarsen, 
kleurrijke kaarsen. Ze gebruikt daarvoor restjes van oude 
kaarsen, die ze van anderen krijgt. Marie Louise wil met 
haar kaarsen ook anderen een plezier doen: "Zo ontstond 
het idee om de verkoop van mijn kaarsen te verbinden aan 
een goed doel. Met de gedachte dat je met weinig 
middelen iets nieuws kan laten ontstaan, wil ik een deel 
van de opbrengst ten goede laten komen aan de start van 
bedrijfjes van vrouwen in ontwikkelingslanden. Hier ligt ook 
een passie van mij: mijzelf verbinden aan anderen en daar 
waar mogelijk ondersteunen in het ontwikkelen van eigen 
kracht. Ik vind dit een mooie en inspirerende gedachte. 
Wellicht brengen mijn kaarsen hierbij verlichting." In korte 
tijd heeft dit al 80 euro voor SuhuYini opgebracht. 
Voor meer informatie kun je contact met haar opnemen: 
06-23853943 of marielouisevanderploeg@gmail.com. 
Wil jij je activiteiten ook verbinden aan SuhuYini? 
Neem dan contact met ons op! 
 
Tot slot 
 

Wij wensen je hele mooie feestdagen en alvast een 
gelukkig en gezegend nieuwjaar! 

Jacquelien – Melissa – Boi 

Wat? Hoeveel?  Inkomsten  

Projectschuur € 229,60  Particuliere giften € 3.399,00 

Verzorging + training ossen € 313,65  Fondsenwerving € 1.386,55 

Ploegen + tractordienst € 393,60   Totaal inkomsten € 4.785,55 

Aanschaf  8 nieuwe ossen € 1.701,50     

Kunstmest € 770,80   Uitgaven   

Transport € 636,32   Projectkosten € 2.439,26 

Lustrumfeest € 238,83   Communicatiekosten € 92,60 

Bankkosten overmakingen € 44,28   Stichtingkosten € 135,17 

Totaal € 4.328,58   Totaal uitgaven € 2.667,03 

mailto:marielouisevanderploeg@gmail.com

