
Een beter inkomen voor 
Ghanese boerinnen



Abiba woont in het droge noorden van Ghana, waar sheabomen groeien.  
De karité- of sheaboter die je daarvan kunt maken is heel gewild in veganistische 
boter en cosmetica. Een uitgelezen kans voor arme boerinnen om hun leven  
te verbeteren. De kerk leert hen hoe ze meer geld voor hun noten en boter 
kunnen krijgen.

Een betere prijs voor noten en sheaboter

Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen 

maïs, rijst, sojabonen en pinda’s voor 

eigen gebruik. Tijdens het regenseizoen 

rapen ze vier maanden sheanoten. De 

noten helpen Ghanese families om de 

droge tijd zonder honger door te komen. 

Want noten en boter kun je verkopen. 

De Ghanese kerk leert hen de kwaliteit te 

verbeteren. Als ze beter samenwerken en 

de oogst goed bewaren, krijgen ze meer 

betaald voor hun noten en boter.

Toen Abiba’s man overleed raakte ze haar 

huis kwijt. De kerk leerde haar goede 

sheaboter maken, waarmee ze genoeg 

geld verdiende om een nieuw huis te 

bouwen. Abiba is nu een inspiratiebron 

voor anderen. 

Helpt u meer vrouwen in Noord-Ghana om 

op eigen benen te staan?

www.kerkinactie.nl/boeringhana

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

• voor 12 euro geeft u drie vrouwen jonge sheaboompjes
• voor 50 euro kan een nieuwe vrouwengroep starten
•  voor 80 euro geeft u een groep vrouwen training voor  

betere technieken

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. boerinnen Ghana, of doneer online.
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Abiba

Toen mijn kleindochter ziek werd,  
kon ik zelf de ziekenhuiskosten betalen.

Abiba maakt sheaboter in haar eigen huis
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