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A thousand roots one heart 

 

 

 
 
 
Een tractor in Kasuliyili 
Een tractor schenken aan een klein dorp in het verre Afrika, het klinkt als een gewaagd plan. Een veelgebruikt 

voorbeeld van mislukte ontwikkelingshulp is het sturen van geavanceerde technologie, die vervolgens binnen korte 

tijd liggen te roesten. Toch is dit jaar de kogel door de kerk, het MDP krijgt de beschikking over een tractor. Waarom 

hebben wij gezamenlijk besloten om deze grote stap te zetten? 

Aan deze beslissing is een lang proces van discussie, vragen en plannen vooraf gegaan. Al in 2009 heeft het MDP het 

verzoek neergelegd om over te gaan op de aanschaf van een tweedehands tractor.  Onze eerste reactie was er 

vooral een van twijfel. Kunnen ze de tractor goed onderhouden? Heeft het MDP een goed financieel plan om de 

tractor elk jaar weer optimaal te kunnen benutten? Het MDP kwam naar aanleiding van een lange reeks vragen zelf 

tot de conclusie dat het nog niet klaar was voor zo’n grote verantwoordelijkheid. Tot op heden zijn alle 

landbouwwerkzaamheden altijd gedaan met een gehuurde tractor.  

De noodzaak om een tractor te bezitten is er echter nooit minder op geworden. Het project is de afgelopen jaren zo 

gegroeid dat de vraag naar een tractor voor het bewerken van het land alleen maar groter is geworden. Het huren 

van een tractor is een complex proces en dit terwijl het van cruciaal belang is dat al het land van de vrouwen op tijd 

bewerkt is en dat het zaaien en oogsten op tijd plaatsvindt. Als het MDP een eigen tractor tot haar beschikking heeft 

betekent dit dat zij de tractor ten alle tijden kan gebruiken. De afhankelijkheid van anderen wordt dus minder groot 

en de kans dat de vrouwen hun oogst kunnen vergroten neemt toe. Daarnaast kan het een nieuwe stap zijn in de 

zelfstandigheid van het MDP, doordat het uitlenen van de tractor een bron van inkomsten is. 

Vandaar dat afgelopen jaar de vraag over de tractor weer is opgekomen. Het verschil is dat dit jaar de plannen 

verder uitgedacht zijn. Het aanschaffen van een tractor is echter een kostbare onderneming. Als SuhuYini zijnde is 

het aanschaffen van een tractor een grote hap uit ons financieel budget en ownership van het MDP is volgens ons 

een noodzaak voor slagen. Vandaar dat we een afspraak met het MDP hebben gemaakt die de eigen 

verantwoordelijkheid ter plaatse moet vergroten. Als SuhuYini zijnde betalen we 75% van het totale aanschafbedrag, 

o.a. door ons vol in te zetten op enkele benefietactiviteiten. Het MDP betaalt zelf de resterende 25%.  

We vinden het een spannende ontwikkeling, maar hebben er alle vertrouwen in dat het uiteindelijk een grote stap is 

in het verbeteren van de zelfstandigheid van het project en het vooruit helpen van de vrouwen!                                                               

Wist je dat? – Bestuur van SuhuYini 

 
- Nina en Iris sinds een aantal maanden een rondreis maken door Zuid-Oost Azië? 
- Melissa afgelopen Zevenheuvelenloop voor het eerst in de hele geschiedenis van SuhuYini een 

benefietactiviteit heeft gemist? 
- Josh weleens op de dochter van Melissa past, terwijl Nina en Iris weleens op de zoon van Boi passen?  
- Boi heel graag op gaat in de complexe cijfertjes van het MDP? 
- Nina onze brieven altijd met een laatste check cultureel sensitief maakt? 
- Josh de meest kritische en onverwachtse vragen op onze vergaderingen stelt? 
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“Was geweldig om dit jaar weer te lopen voor 

SuhuYini” 

“Spannend, bemoedigend, 

gemoedelijk, pittig, zweten, 

tevreden, dankbaar”

 

 

De nacht van de zevenheuvelenloop 

Achtien lopers liepen afgelopen jaar de zevenheuvelenloop als sponsorloop voor SuhuYini. Samen hebben 

ze meer dan 3000 euro opgehaald. Daar zijn wij heel blij mee! Tijdens de zevenheuvelennacht moesten de 

meeste sponsorlopers het waar gaan maken. Voor de één was dit een eitje, voor de ander een hele 

uitdaging. Omdat wij heel erg blij zijn met onze lopers en sponsors, hierbij een moment om de lopers in het 

zonnetje te zetten.  

Hoe was het om een avondje hard te lopen voor SuhuYini? 

 

“Door de goede voorbereiding van 

SuhuYini en de gezellige sfeer in 

Nijmegen was de 7 kilometer prima te 

lopen” 

“Geweldige ervaring met een mooi resultaat” 

“Mooie manier om met een groep 

vrienden van SuhuYini de uitdaging aan 

te gaan om sponsoren te vinden en 

jezelf te overtreffen” 

Namens SuhuYini en de vrouwen van Kasuliyili 

Bedankt! 


