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BeeSupport ondersteunt initiatieven van boeren in Afrika die met bijenhouden hun leefomstandigheden verbeteren

BeeSupport wenst u inspiratie en voorspoed in 2008.
Nieuwe uitdagingen dienen zich aan.
Wij gaan er weer voor!
BeeSupport geëindigd als vierde finalist
voor de Helpende Hollander Award 2007!
Het scheelde niet veel of BeeSupport was bij de 3 finalisten geweest. De jury had het er moeilijk mee een
laatste keuze te maken. Alle Helpende Hollanders van 2007, waaronder Ellen Michaëlis, waren
genomineerd voor de Helpende Hollander Award, die door de EO in het programma Nederland Helpt
werd uitgereikt.
Op oudejaarsavond werd Kees Veldboer door het publiek in de studio verkozen tot Helpende Hollander van
2007. Hij voert met stichting Ambulancewens laatste wensen van terminale patiënten uit. Via de website
stemming hebben de kijkers de leraar Wim van den Burg voor de publieksprijs gekozen. Hij bouwt in
Kenia o.a. scholen en watervoorzieningen. Zijn leerlingen in Nederland voeren hiervoor jaarlijks actie.
Weliswaar geen prijs voor BeeSupport dus, maar de juryleden waren zeer onder de indruk van de
mogelijkheden die bijenhouden biedt voor de verbetering van levens van mensen in ontwikkelingslanden!
Rabobank fietsronde
BeeSupport bankiert bij de Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen. Deze
vierde in september haar 100 jarig bestaan met een fietsronde van 25 km in de
Vechtstreek. Stichtingen konden meedoen en er sponsorgeld mee verdienen.
Bert-Jan van Wichen heeft samen met familie en vrienden - in totaal 25
personen - meer dan € 2000 bij elkaar gefietst. Dit bedrag is bestemd voor
Kesogon in Kenia en het begin met een nieuw partnerproject in Uganda, de
Rwenzori Mountains Development Association: Remoda.
De vrolijke starters van de Rabobank fietsronde op 8 september 2007

Apimondia
Het samenzijn van Ellen met de Zimbabwaanse imkers Michael en Miriro tijdens de Apimondia in
Australië was zeer geslaagd. Zij hebben veel doorgepraat over de recente situatie en over plannen op de
korte en lange termijn. Peter Otengo uit Kenia had gelukkig zelf een sponsor voor de reis gevonden en was
er ook bij. Samen ontmoetten zij oude en nieuwe kennissen uit alle windrichtingen en hebben weer veel
over bijenteelt opgestoken door een veeltal lezingen van imkers en wetenschappers.
Imkeren op Kangaroe Eiland
Tijdens de week op het Kangaroe Eiland kregen Michael en Miriro de
gelegenheid twee dagen mee te werken met twee zeer ervaren imkers.
Wat zij daarbij over de koninginneteelt en oogsttechnieken hebben
geleerd, heeft Michael direct na terugkeer met zijn imkercollega’s
gedeeld.
Over de verwerking en marketing van bijenproducten en
Eucalyptusolie hebben zij, in indrukwekkende werkplaatsen en
winkels, veel inspiratie en kennis opgedaan, die Miriro graag in de
eigen praktijksituatie wil toepassen.
Zij is verantwoordelijk. voor de bedrijfsvoering van KBC.
Vlnr: De assistent, Miriro, D.J.Coleman en Michael oogsten in het koolzaadveld.

Projectnieuws
Kutsungirira Beekeeping Club in Zimbabwe

Kesogon Self Help Group in Kenia

Training: In januari 2008 volgen weer 20 Aids-wezen de
basiscursus voor bijenhouden.
De cursus duurt 12 dagen, waarvan 8 dagen aan theorie en
praktijk bijenhouden,, 2 dagen aan het maken van de
imkeruitrusting en 2 dagen aan boekhouden wordt besteed.
Na afloop krijgt iedere cursist een bijenkast, een imkerjasje
met hoed en een beroker mee en kan daarmee aan de slag.
In de oogstperiode mei-juni vindt een vervolgcursus plaats.
De cursisten die intussen succesvol hebben geïmkerd
krijgen na afloop een certificaat.
Gebouwen: Het klaslokaal met keuken staat tot en met het
dak. In januari wordt het geschilderd en van glas voorzien.
Daarna komt het kleinere voorlichtingsgebouw voor
bezoekers aan de beurt.
Verkoop: Van januari t/m september zijn in de Honey Shop
2.114 liter honing verkocht, dat komt overeen met 5.613
potjes. Deze honing is ingekocht van leden en niet-leden.
Oogst: Er is in december veel regen gevallen. De imkers
en boeren hopen op een goede oogst.

Voor de afronding van het gemeenschapshuis van Kesogon
is uit de opbrengst van de Rabobank fietsronde in september
€ 800.- naar Kenia overgemaakt. In dit gebouw met hal en
2 kamers komen de imkers voor scholing en vergaderingen
bij elkaar.

Gemeenschapshuis van de Kesogon Self Help Group

BeeSupport 2008

Dank aan
In de periode 2006-2007 heeft BeeSupport een eigen gezicht gekregen. Dat is voor het grootste deel te
danken Antonia Granneman, die het voortouw heeft genomen en met helderheid en daadkracht de grote
lijnen voor BeeSupport heeft uitgezet. In 2008 zal zij zich op andere zaken richten en zal haar praktische
betrokkenheid bij BeeSupport minder sterk zijn.
Antonia, veel voldoening toegewenst bij alle nieuwe ondernemingen en van harte dank voor de grote inzet!
Om de financiële groei van de stichting meteen in goede banen te leiden, hebben wij ‘t Gilde Amsterdam
om advies gevraagd. In meerdere sessies heeft dhr. Lammers van ’t Gilde advies en kaders gegeven op het
gebied van boekhouding en jaaroverzichten en het schrijven beleidsplannen en een werkzaam handboek.
Het uitgangspunt was maatwerk voor de huidige situatie met de mogelijkheid om binnen deze kaders
verder te groeien. Ook aan dhr. Lammers heel hartelijk dank voor deze ondersteuning!
Bestuursleden gezocht
Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden. Mede-oprichter Bert-Jan van Wichen legt zijn functie als
penningmeester neer en gaat zich als projectleider met het nieuwe project Remoda en de afronding van
Kesogon bezig houden. Ook de functie van voorzitter is beschikbaar gekomen, sinds Jimmy Navarro
voorgoed in Honduras is gaan werken.
Hebt u belangstelling of ideeën? Wij zijn blij van u te horen. Contactpersoon is Ellen Michaelis.
Fondswerving
2008 staat weer in het teken van de actie Imker Trainingscentrum voor Kutsungirira Beekeeping Club.
Het slaapgebouw voor 20 cursisten met douches en toiletten is begroot op € 62.070. Hiervoor hebben wij
van de Nacht van de Fooi in 2007 al € 10.544 ontvangen. Studenten van de Hogeschool InHolland zullen
in het kader van hun studie met en voor BeeSupport een evenement voor fondswerving opzetten.
Verder vragen wij weer ondersteuning aan bij Wilde Ganzen en andere stichtingen en bedrijven.
Weleda Nederland heeft toegezegd in 2008-2009 ondersteuning te geven aan de cursussen voor KBC.
Stichting Wild-live heeft voor de training - bovenop de € 1750, die zij al voor ons bijeenbrachten tijdens
het Midzomerfestival 2007 - nog eens € 750 gegeven!
Uw support blijft van grootste waarde voor ons werk!
Wilt u eens persoonlijk contact?
BeeSupport is ook dit jaar weer (nagenoeg) iedere zaterdag op de Noordermarkt in Amsterdam te vinden.
Daar hebben wij, naast kaarsen, honing en zelfgemaakte voorwerpen van hergebruikte materialen,
nu ook klein kunsthandwerk en mooie sieraden uit een schenking te koop.
Rabobank32.82.69.530, Hilversum

Kamer van Koophandel: 34216818

