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! Attentie: Deze nieuwsbrief is bewust sober gehouden ter kostenbewaking !
! Kleurrijke foto’s van KBC en Zimbabwe zijn te zien in de expositie ‘Bij de Bijen af !
Zie hiervoor de gele bijlage.
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Graag berichten wij u dit jaar weer over de voortvarende ontwikkelingen
bij de bijenhouders van KBC in Zimbabwe.
De publiciteitscampagne ‘Alle bijtjes helpen’
De campagne heeft al onze verwachtingen waargemaakt. Er is een breed netwerk ontstaan en
de benodigde fondsen voor het tweejaren plan 2003-2005 zijn vanuit verschillende kanten
bijeengekomen. Nu is de uitvoering van het werk in Zimbabwe volop gaande.
Michael Hlungwani was zes weken in Nederland om bezoekers persoonlijk te woord te staan
tijdens de expositie in Artis met foto’s en voorwerpen. Hij maakte kennis met Nederlandse
imkers, die met speciale activiteiten voor kinderen aan de expositie deelnamen ten bate van de
fondswerving voor KBC. Later ging hij bij hen op bezoek om een kijkje te nemen naar het
bijengebeuren in Nederland. Zo heeft hij verschillende productiemethoden voor het maken van
bijenwaskaarsen leren kennen en het slingeren van honing met de centrifuge beoefend.
Een aparte belevenis was voor hem om samen met de bestuivingimker zijn bijenkasten terug
te halen uit de kassen van een grote bloemkwekerij.
Cursussen voor AIDS weeskinderen
Heel leuk was het uitstapje naar een Amsterdamse schooltuin. Michael, die zelf als
basisschoolleraar heeft gewerkt, vond het bijzonder interessant in vergelijking met de
schooltuinen in Mwenezi. Bij de les over bijen kwam ook het verhaal van de Zimbabwaanse
imkers aan bod en hoe zij hun tuinen en akkerbouw op de bijen afstemmen. De kinderen van
groep 8 van de St. Henricus School maakten later als schoolproject bijenwaskaarsen die ze in
familiekring verkochten. Met de opbrengst van € 151,75 is de grondsteen gelegd voor de
eerste imkercursus voor schoolkinderen in Mwenezi diens ouders aan AIDS zijn overleden.
Hiernaast ziet u de namen van twintig cursisten van december 2003. In deze groep zaten ook
vier kinderen, twee meisjes en twee jongens. Het inkomen uit de productie van honing en
bijenwas maakt het voor hen mogelijk hun schoolgeld en -uniform zelf te betalen, waardoor zij
langer naar school kunnen gaan. Bijenteelt geeft hen ook voor later een bron van inkomsten.
Dit betekent tevens een lastenvermindering voor de pleeggezinnen die de kinderen opvangen.
Subsidie
Gedurende zijn verblijf in Nederland kon Michael ook persoonlijk kennis maken met Stichting
Doen, waar een subsidieaanvraag voor KBC was ingediend. Dat zowel deze aanvraag als ook
een aanvraag tot verdubbeling door NCDO (de Nationale Commissie voor Internationale
samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) werd gehonoreerd maakte hem bijzonder gelukkig.
Als een trotse boodschapper keerde hij begin september naar Mwenezi terug om daar
uitvoering verslag te doen aan de medeleden van KBC.
De toegekende bedragen waren respectievelijk € 7.624,28 en € 9.509,-. Het geld zal tussen
september 2003 – augustus 2005 worden besteed aan training van 80 nieuwe bijenhouders en
de uitrusting, aan vier boomkwekerijen en boomgaarden en aan de bouw van de winkel.
Fondswerving
€ 4.551,75 heeft de fondswerving tijdens de publiciteitscampagne tot eind 2003 opgebracht.
Via presentaties bij bijenverenigingen, artikelen in tijdschriften, activiteiten tijdens de expositie
in Artis en bijdragen van particulieren en bedrijven: 300 bijenkwartetten van Natudis Natuurvoeding, 1000 symbolische bijenwasmuntjes en bijenraat kaarsen van Kaarsenmakerij Dipam
en vele potten honing van de bijen van Artis en Imkerij ‘De Drie Bijen’! Dank ook aan de vele
vrijwilligers die de campagne en fondswerving succesvol hebben ondersteund!
Bij ‘De Drie Bijen’ in Noordwijkerhout, Pletterij 15, is een blijvende mini-expositie te zien met
de echte KBC imkeruitrusting uit Zimbabwe en foto’s. Bezoekers kunnen in een speciale KBC
collectebus naast euro’s ook nog oude guldens deponeren. De winkel is elke donderdag open
en er zijn opendeurdagen op de zondagen 13 en 27 juni, 8 en 22 augustus en 3 oktober 2004.
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Internationaal bijencongres Apimondia
Michael nam deel met een lezing over duurzaam beheer van de natuurlijke leefomgeving van
bijen. Zie hiervoor www.greendevelopment.nl/honey-project onder de pagina ‘fondswerving’.
Watertank
De bouw van de watertank van 10 x 6 x 3 m is inmiddels voltooid. Voorzien van een inwendige
muur en een deksel van gewapend beton kan hij zo’n 180 000 liter regenwater opvangen. Het
regenseizoen van 2003 / 2004 begon niet veelbelovend en weer dreigde er volstrekte droogte.
Gelukkig heeft het in de maand april nog veel geregend. Voor de landbouw was het eerst te
weinig en later te veel regen, maar de natuurlijke vegetatie en de bijen hebben er wel profijt
van. En de voorraadtank levert nu water voor de fruitbomen en tuinen van KBC.
Zonnebloem
Dit jaar hebben de leden van KBC veel zonnebloem ingezaaid. Die hebben de droogteperiode
doorstaan en doen het volgens bericht goed. Zonnebloem is een uitstekende bron van pollen
voor de bijen. De productie van zonnebloem heeft voor de imkers veel voordelen: Het helpt de
honingopbrengst te verhogen en zij kunnen van hun pitten zonnebloemolie persen voor eigen
gebruik en verkoop. Zoals veel basislevensmiddelen is ook kookolie schaars in het huidige
Zimbabwe. Na het persen kunnen de pitresten worden gebruikt en verkocht als voedsel voor
koeien, varkens en kippen. Die knappen daar zichtbar van op. Gunstig is ook dat zonnebloem,
in tegenstelling tot katoen, niet met zware bestrijdingsmiddelen wordt bespoten. Rondom, een
zonnig symbool voor een geïntegreerde aanpak!
Winkel
De bouw van de winkel voor verwerking en verkoop van de bijenproducten, fruit, hout en
imkerbenodigdheden is begin juni van start gegaan, na een korte vertraging vanwege de
hevige regenval. Het graven van de put voor toiletten en het vormen en bakken van 15 000
bakstenen van de opgegraven aarde kon al eerder, in mei, gebeuren.
De winkel ligt aan de hoofdweg in richting Zuid-Afrika. Op het rondstuk eromheen gaan de
KBC leden weer een boomgaard aanleggen met schaduwrijke zitjes, waar klanten en
bezoekers kunnen genieten van honingkoek, drankjes en rust. Er komt ook hier een bijenstal
en een boomkwekerij voor verkoop. Een gebouw met klaslokaal en accommodatie is ook
gepland om er een compleet opleidingscentrum van te maken voor de imkercursussen.
Training
De lijst namen aan de rechterkant van deze pagina zijn van de cursisten van april en mei 2004.
Tien kinderen van 7 – 14 jaar, zes meisjes en vier jongens, kregen een week lang les in bijen
houden. Michael voelde zich weer even helemaal basisschoolleraar. ‘De beschermende
pakken staan bij de kinderen bijzonder leuk’ laat hij weten. Bij de oogst in juni zullen zij met
de meer ervaren imkers meelopen om het in de praktijk te leren.
Bij de groep volwassenen loopt de leeftijd van 27 – 57 jaar. Ook hier zijn de gevolgen van
AIDS merkbaar. Zes van de elf vrouwen zijn weduwe en twee van de negen mannen zijn
weduwnaar. Zij hebben gemiddeld de zorg voor acht familieleden. Het positieve effect van het
bijenproject komt dus direct ten goede aan veel meer mensen dan de 75 cursisten die sinds
2001 aan de opleiding hebben deelgenomen.
Video’s
Sinds kort beginnen de cursussen met het bekijken van video’s over bijen in verschillende
landen. Hierdoor geïnspireerd gaan de kijkers nu zelf experimenteren met ‘eigengemaakte’
bijenkasten. Bijenteelt begint in Mwenezi tot het alledaagse leven te behoren.
Er is een lange wachtlijst van belangstellenden. Vrouwen zijn in de meerderheid. Dat imkeren
naast ander werk rondom huis en veld kan plaats vinden maakt het voor vrouwen aantrekkelijk.
Zij zijn veelal meer aan huis gebonden dan mannen. Een van de selectiecriteria is, wie er
daadwerkelijk mee door zal blijven gaan. Continuïteit is van groot belang voor succes!

Wilt u de volgende nieuwsbrief ook weer ontvangen? Per e-mail of per post?
Als u ons een bericht stuurt met uw e-mail- of postadres,
plaatsen wij uw gegevens op de vernieuwde adreslijst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ellen Micha lis
Vinkenstraat 125-1
020-6250036
1013 JP Amsterdam
micha_el@dds.nl
Een bericht sturen door middel van een donatie-overschrijving is ook mogelijk:
Girorekening 956.30.66
o.v.v. Honingproject Zimbabwe
Green Development Foundation, Amsterdam
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