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   A Thousand Roots 
     One Heart 

‘Sustainability’, zelfstandigheid & zelfredzaamheid 
 
Mooie woorden, die op zichzelf weinig zeggen. Toch zijn het 
voor ons als stichting basale uitgangspunten en daarmee 
richtingaanwijzers. Het geeft richting aan onze benadering 
en advisering van het comité in Ghana, dat het project opzet 
en uitvoert. En het geeft richting aan de manier waarop het 
comité het project met de vrouwen vorm geeft en verder 
ontwikkelt. Maar wat betekent dat concreet? 

SuhuYini ondersteunt en adviseert het comité van het 
Maltima Development Project (MDP). ‘Sustainability’ 
betekent hier dat we met het comité meekijken hoe ze 
als organisatie op een gezonde manier kunnen 
groeien. We kijken samen met hen waar hun krachten 
en valkuilen als organisatie liggen, zodat we daar 
middels trainingen op in kunnen spelen (bijv. een 
training in financiële administratie). Want naarmate 
het project groeit, vraagt het meer van de 
vaardigheden van de comité-leden. 

En we kijken met het comité hoe ze steeds meer zelf in hun 
kosten kunnen voorzien, door bijvoorbeeld producten te 
verkopen wanneer de marktprijs het hoogst is. Zo werken 
we op twee fronten samen aan de zelfstandigheid van het 
MDP-comité. 
Het MDP-comité zorgt natuurlijk voor de feitelijke 
organisatie van het project. ‘Sustainability’ betekent hier 
dat zij overleggen met de deelnemende vrouwen over hun 
wensen en ideeën, en daar met hun activiteiten op in 
spelen. Daarbij stellen zij zich de vraag: in hoeverre draagt 
deze activiteit bij aan hun zelfredzaamheid? 

Een voorbeeld: door beperkte regenval in Noord-
Ghana valt de oogst soms tegen. Om voor hun 
inkomen minder afhankelijk te zijn van de akkerbouw, 
heeft een aantal deelnemers voorgesteld om ook 
schapen te houden. Schapen worden in het droge 
seizoen gefokt en zorgen voor een spreiding van 
financiële risico’s. Zo kunnen vrouwen zichzelf en hun 
gezinnen op termijn beter onderhouden. Samen met 
het MDP-comité bekijken we kritisch hoe lang de 
deelnemende vrouwen dit steuntje in de rug nodig 
hebben. Zo wordt hun zelfstandigheid vergroot, zonder 
afhankelijk te worden van financiële steun. 
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Financieel jaarverslag 2012 
 

Inkomsten SuhuYini    Uitgaven MDP  

particuliere giften  €   4,348.22    organisatiekosten  € 1,042.45  

fondsenwerving  €   1,778.75    training  €    416.33  

totaal  €   6,126.97    ezel en kar  €    400.00  

    landbouw: overig  €    231.84  

    ploeg-leningen  €    979.59  

Uitgaven SuhuYini    zaaigoed-leningen  €    653.06  

organisatiekosten €      795.02    kunstmest-leningen  €    851.63  

projectkosten MDP €   6,696.80    schapen-leningen  €    781.63  

totaal €   7,491.82    totaal  € 5,356.53  
 

Plannen voor 2013 
 

Samen met het MDP hebben we deze plannen voor 2013 vastgesteld: 
- 100 stukjes land van 50 vrouwen worden geploegd (lening), 
- 50 zakken zaaigoed als lening voor 50 vrouwen, 
- 35 zakken kunstmest als lening voor 35 vrouwen, 
- 30 schapen als lening voor 10 vrouwen, 
- 2 ‘metal boxes’ als spaar-systeem voor 60 vrouwen (zie website voor meer info), 
- training in financiële administratie voor 3 comité-leden. 

Andere plannen worden nog uitgewerkt. Meer informatie daarover zal in juli op onze website staan. 
 

Buurttoernooi Beugen 
 

Stralend weer, het trommelgeluid van djembé’s, 13 voetbalteams die tegen elkaar strijden voor de eerste plaats, de 
verkoop van kaarsen, een workshop sieraden maken en nog meer... dit jaar mocht SuhuYini weer meedoen aan het 
Buurttoernooi in Beugen! Deze keer organiseerden wij aanvullend op het toernooi extra activiteiten en hadden zelfs een 
eigen SuhuYini voetbalteam! Hoewel we met het voetballen helaas niet in de prijzen zijn gevallen, was het een prachtige 

dag en is er weer 
een mooi bedrag 
opgehaald voor 
SuhuYini (en twee 
andere projecten).  
 

Beugen, bedankt. 
 

En hopelijk tot 
volgend jaar! 
 
 

Hester Laban, ons nieuwe bestuurslid! 
 

Het is zover. SuhuYini heeft er een 4e bestuurslid bij, en dat ben ik. Ik voel me 
bevoorrecht om mezelf te mogen voorstellen als bestuurlid van SuhuYini. Mijn naam 
is Hester Laban, ik ben 28 jaar en ik woon in Nijmegen. Ik was 5 weken oud toen ik 
met mijn ouders en broer naar Nigeria verhuisde, waar ik 4 jaar heb gewoond. 
Helaas weet ik van die tijd niet veel meer af, maar ik merk dat het de basis is geweest 
van mijn voorliefde voor Afrika. De geur, de mensen, het landschap, alles geeft mij 
energie. Toen ik door Boi gevraagd werd om bestuurslid te worden van SuhuYini, was 
ik meteen enthousiast. Na een aantal vergaderingen met het bestuur van SuhuYini 
bijgewoond te hebben, was ik verkocht. Samen met bevlogen en passievolle mensen 
bekijken wat je nog meer kunt doen voor vrouwen in Noord-Ghana, om hen te 
ondersteunen in hun werk en zo hun zelfstandigheid te stimuleren. Ik zou graag mijn 
enthousiasme, visie, kritische blik en liefde voor Afrika willen inzetten om SuhuYini te 
versterken en wie weet een extra dimensie te kunnen geven. Ik heb er zin in! 
 

SuhuYini goes Facebook!  
Like ons voor meer up-to-date info: www.facebook.com/thesuhuyinifoundation. 

www.facebook.com/thesuhuyinifoundation

