BeeSupport activiteiten 2018
Doelstelling in Nederland
Voorlichting en fondswerving, netwerken
Markten en Open Dagen
Noordermarkt
BeeSupport is door het hele jaar heen aanwezig geweest op de wekelijkse Noordermarkt in Amsterdam met
foto's en informatie over onze projecten. Wij spreken daar met bezoekers uit Nederland en de hele wereld
over het belang van bijen en bijenhouden voor mensen in rurale gebieden in Afrika en voor de diversiteit in
Flora en Fauna en voedselvoorziening overal ter wereld. Daarbij komen ook de bedreigingen voor insecten
door o.a. bestrijdingsmiddelen en voedselgebrek ter sprake.
Ook verkoopt BeeSupport hier, naast honing en bijenwas, biologisch geteeld zaad voor bijenbloemen,
waarmee bezoekers bijen in hun tuin of balkon aan voedsel kunnen helpen.
Beemster Bijenmarkt
BeeSupport is een graag geziene deelnemer van de Beemster Bijenmarkt waar imkers en gezinnen naartoe
komen om imkerbenodigdheden te kopen. Het verhaal over de manier van bijenhouden in Afrika leidt tot
levendige gesprekken en de opleiding voor schoolkinderen (jongens en meisjes vanaf 8 tot 15 jaar),
schoolverlaters tot 30 jaar en alleenstaande gezinshoofden (vrouwen en mannen) wekt veel belangstelling
bij de bezoekers. Naast zaden en kaarsen kunnen zij aan onze kraam ook boeken, kaarten en speelgoed
kopen met bijen en andere insecten als thema.
Hortus Amsterdam, stadsimkerij Soet Heem en Mr. A de Roos Schooltuin
Verder heeft BeeSupport in 2018 deelgenomen aan de Najaarsmarkt van de Hortus Botanicus via
stadsimkerij Soet Heem te Amsterdam. Ook hier kregen belangstellende bezoekers informatie over het werk
van de stichting en hoe bijenhouden, bestuiving van planten door bijen en goed doordacht natuurbeheer een
bijdrage leveren aan het welzijn en betere leefomstandigheden van de plattelandsbevolking in Afrika.
Een jaarlijkse activiteit is de Open Dag bij de Mr. A. de Roos Schooltuin in Amsterdam Westerpark.
Stichting BeeSupport was daar aanwezig met informatie en bijenartikelen voor schooltuinkinderen, hun
ouders en andere geïnteresseerde wijkbewoners.
Marktverkopen
De opbrengst van de marktverkopen draagt bij aan de dekking van de organisatiekosten van BeeSupport.
Netwerken
Voor BeeSupport is netwerken essentieel en vanzelfsprekend. Wij doen dit bijvoorbeeld met organisaties
die op het gebied van natuurbescherming/ natuurlijk bijenhouden/ bijenhouden in Tropische landen actief zijn
of organisaties met andere activiteiten in hetzelfde land als BeeSupport.
In 2018 heeft BeeSupport deelgenomen aan de volgende symposia en bijeenkomsten:
NECTAR Symposium “Economisch perspectief in tropische bijenhouderij”
http://www.nectarbees.net/
Hier kwamen imkers en deskundigen uit Europese landen bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen met
betrekking tot de Economische mogelijkheden van bijenhouden in de Tropen.
Het symposium was ook bedoeld voor imkers die voor PUM als adviseur naar ontwikkelingslanden gaan.
www.pum.nl/nl/over-ons
Expositie 'Learning from the Bees'
De conferentie 'Learning from the Bees' bracht bijendeskundigen, filosofen en kunstenaars bij elkaar om te
spreken en na te denken over de veelvuldige verbinding tussen bijen, natuur en mensen. Hoe kunnen wij
mensen daar positief mee omgaan door vooral van de bijen te leren.
BeeSupport had een inbreng aan de tentoonstelling met authentieke Keniaanse kleipotten zoals zij door
onze partner in Kenia als bijenkasten worden gebruikt. Wij gaven hierover uitleg aan bezoekers en namen
deel aan de bijeenkomst over de geplande BijenTotems en BijenHotels van Blindpainters Foundation in
Amsterdam.
Blindpainters Foundation
BeeSupport heeft zich aan het project BijenTotems en BijenHotels verbonden met de intentie een bijentotem
te onderhouden samen met andere buurtbewoners. De bijentotem zet organisch voedselafval om in
organische compost met behulp van wormen. Hierop groeien planten die voedsel geven aan solitaire bijenen hommelsoorten die in Amsterdam met uitsterven bedreigd zijn door gebrek aan voedsel en nestplaatsen.
Het bijenhotel is bedoeld als broedplaats voor deze insecten. Het project beoogt tevens bewustmaking
en participatie van buurtbewoners rondom de problematiek van bijensterfte in steden en op het platteland.
African Study Centrum (ASC), Zuidelijk Africa Magazin (ZAM), Platform Zimbabwe
BeeSupport netwerkt met organisaties die op basis van hun samenwerking met Zimbabwanen informatie
over de actuele politieke en economische situatie in Zimbabwe kunnen verstrekken.
Naar aanleiding van de machtsovername in Zimbabwe in 2017 organiseerden de bovengenoemde
organisaties in 2018 relevante bijeenkomsten waarbij ook BeeSupport vertegenwoordigd was.

Doelstelling bij partnerorganisaties in ontwikkelingslanden
BeeSupport werft fondsen in Nederland om de imkeropleiding en benodigde uitrusting en infrastructuur bij
haar partnerorganisaties te helpen bekostigen. In 2018 werden de cursussen wederom gefinancierd met
donaties van Stichting Onamika en Stichting Pieter Bastiaan.
BeeSupport stuurt nooit goederen, alleen het benodigde bedrag op basis van vooraf samengestelde
budgetten. De uitrusting wordt door lokale hout- en metaalwerkplaatsen en naaiateliers vervaardigd voor
een lokaal overeengekomen prijs. Zodoende worden ook deze producenten verzekerd van een inkomen.
Kutsungirira Beekeeping Society
De Kutsungirira Beekeeping Society in Zimbabwe biedt sinds 2001 cursussen aan kwetsbare volwassenen
en kinderen die door AIDS, Malaria of andere oorzaken hun partner of hun ouder(s) hebben verloren.
Zij leven van zeer kleinschalige landbouw en veeteelt. Door extreme droogte of juist extreme regenval met
overstromingen zijn de inkomsten uit landbouw meestal niet toereikend om aan de dagelijkse levensbehoeften te voldoen, laat staan schoolgeld te betalen. Bijenhouden kan daar een extra bijdrage aan
toevoegen mits men zorg draagt dat de leefomgeving hiervoor gunstig is door duurzame natuurbescherming.
De doelgroepen
De doelgroepen zijn: 1. Vrouwen en mannen die alleenstaand familiehoofd zijn. 2. AIDS weeskinderen.
3. Jongeren die uit geldgebrek vroegtijdig van school zijn gegaan en nu geen beroepsperspectief hebben.
Cursusinhoud
De 6-daagse basiscursus omvat: theorie en praktijk bijenhouden, bomen kweken uit inheemse zaden,
bomen planten en natuurbehoud.
Verder: Oogsten en verwerken van honing en bijenwas, verpakking en boekhouden.
Tijdens follow up bezoeken wordt de kennis verder uitgediept en aangevuld.

Overzicht cursussen 2018
Basiscursus voor Cursisten kunnen
10 vrouwen en
met de verkregen
9 mannen
imkeruitrusting en
kennis van
Basiscursus voor
bijenhouden en
12 meisjes en
natuurbescherming
8 jongens
een inkomsten
Basiscursus voor creëren en een
11 vrouwen en
betere toekomst
9 mannen
opbouwen.
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