BeeSupport Nieuwsbrief December 2013
Beste BeeSupporters,
Dit jaar geen eigen concert, maar BeeSupport is a.s. zondag 15 december
aanwezig op twee kerstmarkten die u vrij kunt bezoeken en wel op
onderstaande plaatsen.
Zorgcentrum Sint Jacob, van 12.00 tot 16.00 uur
Kerstmarkt met een Amsterdams tintje. Mooie muziek
Adres: Plantage Middenlaan 52, Amsterdam
Bereikbaar met tram 9 en 14
Villa Zomerdijk, van 15.00 tot 18.00 uur
een uitgelezen overdekte kerstshow met optreden kinderkoor,
diverse muzikanten en levende kerstboom, spannende stands en een
Grand Café.
Adres: Genieweg 14 – 1981 LN Velsen-Zuid,
Bereikbaar met bus 80 vanaf Marnixplein of Sloterdijk, uitstappen bushalte
Zijkanaal B, stopt voor de deur.
Wat de activiteiten van BeeSupport betreft, er is veel goed nieuws en dat
is natuurlijk bijzonder leuk om te vertellen.
Zo komt een van de belangrijkste projecten in Tanzania, wat tot onze grote
teleurstelling aanvankelijk afgeblazen leek te worden, er nu toch.
In November 2014 vindt het eerste Apimondia Beekeeping Symposium in
Afrika plaats en het wordt helemaal fantastisch! Alle bloed, zweet en tranen
die we erin gestopt hadden om het voor elkaar te krijgen, hebben dus toch
resultaat gehad.
En dat is een honingzoet gevoel om het zo maar eens te zeggen, nergens
mee te vergelijken!
Ook is er een begin gemaakt met een project voor alleenstaande vrouwen in
Kyrgyzië.
Op dit moment worden de plannen in elkaar gezet met de mensen die daar
het project gaan begeleiden.
We hebben echt geluk met deze mensen en de opzet ziet er veelbelovend uit.
Eind december vindt er weer een imkercursus plaats in ons trainingscentrum
in Zimbabwe, ditmaal voor 23 kinderen tussen de 15 en 18 jaar.
Er is zopas een vervolgcursus gegeven aan de vrouwengroep in Ethiopïe, een
tweede vervolg zit al in de planning.
Ons project in de Rwenzori Mountains in Oeganda wordt op dit moment
bezocht om te kijken of verdere ondersteuning wenselijk is.
Dus activiteiten genoeg!
Wij zouden het natuurlijk BIJzonder fijn vinden als u ons werk zoudt willen
ondersteunen met een financiële BIJdrage.
Het IBAN nummer is:
NL41 RABO 0328 2695 30
Amsterdam t.n.v. Stichting BeeSupport
We wensen u alvast heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2015!
Namens het team van BeeSupport, Karstine en Ellen

