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Stichting BeeSupport steunt lokale milieuvriendelijke
initiatieven van boeren in ontwikkelingslanden, die
met bijenteelt hun leefsituatie verbeteren.
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Afgelopen jaar en plannen voor de volgende 2 jaar
Het vorige 2 jarenplan van de Kutsungirira Beekeeping Club in Zimbabwe, hebben we voorjaar 2006 afgerond.
Het volgende 2 jarenplan is in augustus 2006 van start gegaan. Stichting BeeSupport krijgt hierbij steun van de Wilde Ganzen
en NCDO, Nationale Commissi voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Het plan omvat voor ¾ het bouwen
van 2 gebouwen van het Imker Trainingscentrum en voor ¼ het geven van cursussen bijenhouden.
Voorwaarde van NCDO en Wilde Ganzen is dat stichting BeeSupport het benodigde geld vóór augustus 2007 inzamelt.
Vandaar dat we actievoeren.
Sinds juni 2006 staan wij bijna elke zaterdag op de Noordermarkt in Amsterdam en het hele voorjaar- en zomerseizoen hebben
we op vele bijen- en natuurmarkten gestaan, ter ondersteuning van deze actie.
Onze website is in de lucht en deze wordt regelmatig bijgewerkt. Wij staan ook op de website van de Wilde Ganzen.
Voor het derde gebouw, meer cursussen bijenhoudenen en de reis naar Apimondia, van Afrika naar Australië, is stichting
BeeSupport druk doende sponsors te vinden.
De Wilde Ganzen vliegen voor BeeSupport.

Theorieles in de open lucht

In Kenia, bij de Kesogon Self Help Group is de bouw van het
gemeenschapshuis in volle gang. Het benodigde geld werd door
een Jeugd voor Jeugd - actie van de basisschool ’t Startblok te Elst
in 2005 ingezameld.
In Zimbabwe, voor het Imker Trainingcentrum, is men bezig met
de voorbereidingen van de bouw. Het vormen en bakken van de
40 000 stenen en graven van geulen voor de waterleiding zijn klaar.
Deze werkzaamheden werden door de leden van de Kutsungirira
Beekeeping Club zelf gedaa
Het vormen van de stenen

Stichting BeeSupport is een inzamelingsactie gestart voor
de bouw van het Imker Trainingscentrum in Zimbabwe
voor de Kutsungirira Beekeeping Club.
De actie loopt van augustus 2006 tot augustus 2007.
Als wij € 23.000 aan giften ontvangen,
wordt dit bedrag door de Wilde Ganzen en NCDO,
meer dan verdubbeld tot € 58.000.
De projectnaam is: IMKER TRAININGSCENTRUM
STAP VOOR STAP
STEEN VOOR STEEN
werkt Kutsungirira Beekeeping Club aan de ommekeer
van armoede naar een leefbaar leven door het houden van
bijen, of zoals Michael Hlungwani ons schreef:
“We will not give up in our effort to eradicate poverty
through beekeeping.”
In de afgelopen 7 jaar zijn, met uw steun,
200 bijenhouders opgeleid.
300 mensen wachten op een beginnerscursus.
Zij hebben het trainingscentrum hard nodig.
Bouwt u mee!
Rabobank 32.82.69.530 t.n.v. BeeSupport Hilversum
BeeSupport kraam op de markt

Eerste imkerij en cursusplaats
Vanaf de oprichting van de Kutsungirira
Beekeeping Club, in 1997, is Michael
Hlungwani, bezig met het geven van
cursussen bijenhouden. De cursisten
kwamen elke dag lopend uit de omliggende
dorpen naar Shazhaume de woonplaats van
Michael. Alle mensen die bijenhouder
willen worden en oploop afstand wonen zijn
nu opgeleid. Vervolgcursussen zoals
boekhouden en hoe hou je een bijenvolk in
leven bij droogte, worden nu gegeven.
Sinds 2000 wordt deze bijenvereniging
financieel ondersteund, eerst onder de hoede
van Green Development Foundation en
sinds eind 2004 door stichting BeeSupport.
Inde loop der jaren is een imkerij ontstaan
met een regenwater opvangreservoir en o.a.
een eucalyptus plantage, fruitbomen en
zonnebloemen. Nu plukken niet alleen de
kinderen daar de vruchten van.

De Honingwinkel is gereed
.

Tweede imkerij en cursusplaats
Het Imker Trainingscentrum, dat gebouwd
gaat worden, ligt op 40km afstand van
Shazhaume, de thuisbasis van de
Kutsungirira Beekeeping Club.
Door de zichtbare resultaten hebben zich
300 mensen opgegeven om ook bijenhouder
Te worden. De afstanden, in onze begrippen
klein, maar in Zimbabwe ontzettend groot,
hebben al jaren geleden het plan doen
ontstaan, om een centrum te bouwen waar
de cursisten ook kunnen overnachten. In
2004 is hiermee begonnen met de bouw van
de Honey Shop. Nu voert BeeSupport actie
om dit Imker Trainingscentrum te
verwezenlijken. Naast de diverse gebouwen
waar zich slaapkamers met wc’s en
douches, een leslokaal en een keuken
bevinden, komt ook een imkerij met een
regenwater opvang reservoir en extra
beplanting.

Bijenteelt als bron van inkomsten
In 2005 heeft het niet geregend in Mwenezi district in Zimbabwe. Geen regen, geen honing, geen inkomsten van
de honing. De Honey Shop draaide, van halverwege 2005 tot april 2006, op kruidenierswaren. Gelukkig heeft
het dit jaar geregend en in april is de honing geoogst. Men hoopt dat het in november gaat regenen zodat rond
januari weer geoogst kan worden.
Zimbabwe is de laatste tijd regelmatig in het nieuws, daarom is het van belang dat het actieplan dat we gestart
zijn ook uitgevoerd kan worden.
Op dit moment heeft stichting BeeSupport € 2.586,85 aan giften ontvangen plus een gift van € 1.000 van de
ASN bank. We hebben toezeggingen voor o.a. acties op scholen en voor meerdere lezingen.
Stichting BeeSupport dankt u hartelijk, namens de Kesogon Self Help Group in Kenia en de Kutsungirira
Beekeeping Club in Zimbabwe voor de steun die wij van u ontvangen hebben.
Uit deze nieuwsbrief zult u begrijpen dat stichting BeeSupport uw steun nu hard nodig heeft.

Wij houden u op de hoogte.

