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Financiële rapportage 
1.  In 2016 hebben 31 Vrienden van SuhuYini een 
donatie van minimaal 25 euro gedaan. 
2. Dit bedrag is met name te danken aan Marie Louise 
van der Ploeg, die van oude restjes kaarsen bijzondere 
Kleurrijke Kaarsen maakt. En aan Studentenkerk 
Nijmegen en Elzendaal College Boxmeer. 
3. 190 mensen hebben tijdens de Zevenheuvelenloop 
een donatie gedaan. Dit bedrag wordt gereserveerd 
voor de aanschaf van een tractor in 2018. 
4. De financiële bijdrage aan het MDP komt overeen 
met de inkomsten van SuhuYini van vorig jaar. SuhuYini 
heeft 90% van haar uitgaven in 2016 besteed aan het 
MDP. 
5. In grote delen van Afrika heerst een groot tekort aan 
kunstmest (in tegenstelling tot Europa). Meer info vind 
je hier.  
6. Met een “business” lening kan een vrouw sheaboter, 
zeep of pinda-olie vervaardigen en verkopen.  
7. Het MDP heeft 80% van haar uitgaven besteed aan leningen en trainingen voor de vrouwen. De organisatiekosten hebben vooral te maken met 
de aanschaf van materialen voor het onderhoud van het projectgebouw. Dit gebouw wordt gebruikt voor ontmoeting en overleg, en voor opslag 
van producten en goederen.  

 
We willen iedereen – met name onze Vrienden, Sponsoren en Hardlopers – 
nogmaals hartelijk bedanken voor hun grote en kleine bijdragen. SuhuYini 

floreert dankzij jullie!   

 
Vanaf 1 september kunt u het complete jaarverslag vinden op 
http://suhuyini.weebly.com/uw-gift.html. 

 

Belangrijkste cijfers 2016 

Inkomsten SuhuYini Uitgaven SuhuYini 

Vrienden van SuhuYini (1) €   3.403,00 Bijdrage aan MDP (4) €   7.029,50 

Sponsoren (2) €   1.621,94 Organisatiekosten €   772,79 

Fondsenwerving 
Zevenheuvelenloop (3) 

€   3.516,99   

Overige €   29,85   

Totaal €   8.571,78 Totaal €   7.802,29 

 

Inkomsten MDP Uitgaven MDP 

Verkoop van producten €   3.236,59 100 ploeg-leningen €   2.926,83 

Terugbetaalde leningen €   4.690,24 100 kunstmest-leningen (5) €   2.975,61 

Bijdrage van SuhuYini €   7.029,50 100 “business” leningen (6) €   6.048,78 

  Onderhoud ezel + kar €   98,78 

  Landbouw: overig €   600,00 

  Organisatiekosten (7) €   3.242,93 

Totaal 
€   

14.956,33 
Totaal 

€   
15.892,93 

10-jarig jubileum SuhuYini 

Dit jaar heeft stichting SuhuYini een bijzondere mijlpaal 

bereikt. Dit jaar bestaan we 10 jaar. We organiseren een 

feestje ter ere van deze bijzondere gelegenheid. Maar wat is 

een SuhuYini jubileum feestje, zonder alle mensen die dit de 

afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt?  

Op zondag 17 september organiseren                                        

wij daarom een speciaal SuhuYini feest.                                   

Leuk als je er bij kan zijn (Studentenkerk                                     

Erasmuslaan 9a Nijmegen).                                                       

Meer info volgt binnenkort!  

Zevenheuvelenloop 

Ook dit jaar organiseren we weer een sponsorloop. We zijn 

nog volop aan het sparen voor de tractor, dus hopelijk dit 

jaar met nog meer sponsor-hardlopers. Ben je 

geïnteresseerd om op 18 of 19 november mee te lopen met 

de 7 of de 15 kilometer, laat het ons weten. Spoor ook eens 

vrienden en kennissen aan om mee te lopen voor het goede 

doel! Het wordt hoe dan ook gezellig. Je kan je ondertussen 

al inschrijven. Vorig jaar was het snel vol, dus wees er op tijd 

bij! 

http://ngm.nationalgeographic.com/2013/05/fertilized-world/nitrogen-flow-graphic
http://suhuyini.weebly.com/uw-gift.html
http://www.nnzevenheuvelenloop.nl/
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Verdieping: Interculturele communicatie 

We vinden het leuk om een stukje verdieping toe te voegen en zo een 

beetje inzicht te geven in hoe wij de visie van SuhuYini praktisch proberen 

vorm te geven. Binnen SuhuYini vinden we het  belangrijk dat we zoveel 

mogelijk samenwerken met het MDP, het comité in Kasuliyili. Ons streven is 

om de zelfstandigheid van het MDP te vergroten. Dit is een proces van 

horten en stoten en het zou een oppervlakkig en onjuist beeld geven als we 

jullie zouden vertellen dat de communicatie altijd succesvol verloopt. Wij 

willen jullie hierbij daarom een inkijkje geven in waar wij zoal tegenaan 

lopen als we samenwerken met het MDP. Dit is niet bedoeld als een 

ontmoedigingspraatje, voor ons is dit juist wat de samenwerking zo 

uitdagend en interessant maakt.   

Een punt waar al jaren hard aan gewerkt wordt is (de communicatie van) de financiën. De begrotingen en financiële 

verslagen worden nu in tabellen en op de computer gemaakt, een hele vooruitgang. Toch zijn er nog veel stappen te 

maken in de correctheid en overzichtelijkheid van de financiën. Het korte termijn denken overheerst bij het MDP, 

doordat hun leven aan veel onzekerheden onderhevig is. Hoe 

maak je een passende begroting als je niet weet of de regens 

tegen gaan vallen en of je iemand kan vinden om je land om te 

ploegen? Dit zijn dingen die wij met onze lange termijn 

planningen niet altijd kunnen begrijpen. Het bestaan in Kasuliyili 

is vele malen grilliger; er is iets mis met het internet, er moet een 

begrafenis of huwelijk gepland worden, iedereen is druk met 

oogsten. En wij maar vragen waarom de financiële verslagen zo 

laat zijn…   

Een ander onderwerp dat voer is voor constante reflectie is de samenstelling van het MDP. Wij vinden het belangrijk dat 

het MDP een afspiegeling is van het dorp vormt wat betreft religie, leeftijd en gender. Wij zijn dan ook erg blij dat dit in 

grote lijnen het geval is, maar voor het MDP zelf brengt dit ook de nodige moeilijkheden met zich mee. De meerderheid 

van het comité kan bijvoorbeeld niet lezen en schrijven. Zij zijn dus afhankelijk van een klein aantal comitéleden om 

onze brieven te kunnen begrijpen en de financiële verslagen te maken. Wij hebben dan ook voornamelijk contact met 

een selecte groep mensen die Engels spreken en opgeleid zijn. Zij zijn het meestal ook eens met onze lange termijn 

ideeën, maar de andere leden van het MDP zijn vaak meer bezig met het oplossen van directe problemen. We proberen 

dit enigszins te ondervangen door belangrijke brieven te laten 

vertalen in het Dagbani, dit op te nemen en als audio-bestand op te 

sturen. Een ander lastig aspect is dat wij als SuhuYini het liefst 

vrouwen de meeste inspraak geven, want om hen draait het project 

immers. Tegelijkertijd is met hen de taal- en opleidingsbarrière vaak 

het grootst.  

Uitdagingen zijn er kortom dus zeker, maar tegelijkertijd is het mooi 

om te zien dat er aan beide kanten stappen gezet worden en dat we 

na 10 jaar nog altijd van elkaar leren. Een feestje waard lijkt ons! 

  


