BeeSupport Nieuwsbrief december 2018
Beste Belangstellende, BeeSupporter,
BeeSupport heeft bij de oprichting beloofd om 1 of 2 keer per jaar een nieuwsbrief te laten verschijnen. Zoals u kunt
zien is er ná het 10 jarig jubileum van BeeSupport in december 2014 geen nieuwsbrief op de website gepubliceerd. Was
er afgelopen 4 jaar dan geen nieuws? Zeer zeker wel:
Er zijn diverse lichtingen bijenhouders opgeleid en er zijn 20 fietsen (inclusief fietsenwerkplaats) gerealiseerd, in
samenwerking met een klein aantal grotere sponsoren. We hebben ons gericht op het maken van de verantwoording
voor deze sponsorgelden. Met onze ‘kleine bijtjes’ hebben we vaker contact, zij worden persoonlijk op de hoogte
gehouden. Vandaar een paar jaar geen publicaties. Nu we nieuwe projecten willen gaan opzetten is weer communicatie
nodig. Met uw hulp kunnen wij doorgaan ervoor te zorgen dat bijenhouders in ontwikkelingslanden de kennis en het
gereedschap in handen krijgen om zichzelf te bedruipen!

Kutsungirira Beekeeping Society, waarmee het allemaal is begonnen, bestaat 20 jaar!
Initiatiefnemer Michael Hlungwani (1969) richtte samen met vrouw en enkele dorpsgenoten in 1997 in het district
Mwenezi de Kutsungirira Beekeeping Club (KBC) op. Over afgelopen jaren is meer te vinden op onze website:
http://www.beesupport.nl/kutsungirira.php. Door groei van het aantal deelnemers werd de naam veranderd naar
Kutsungirira Beekeeping Society (KBS). Kutsungirira betekent 'Doorgaan in moeilijke tijden'. Door onze ondersteuning
wordt de Society nog steeds groter en er komen er steeds meer imkers die in hun levensonderhoud kunnen voorzien
door de bijen en door aanverwante zaken als onderwijs, vervoer, groenteteelt, handel, enzovoorts.
Concreet zijn er afgelopen 20 jaar meer dan 650 nieuwe imkers – leeftijd 8 tot 60 jaar – opgeleid, en het werkgebied
breidt zich steeds verder uit van Mwenezi District naar de districten Chivi, Chiredzi, Gaza en Mberengwe.
De imkers organiseren zich in subclubs. Langs de hoofdweg van Masvingo naar Zuidafrika is het Kutsungirira
Beekeeping Training Centre gebouwd. De bij het centrum behorende imkerij, boomgaard, groentetuin, kippenstal en
visvijvers genereren inkomsten voor de organisatie, de imkers en hun gezinnen en voorzien in de maaltijden voor
cursisten. In de winkel worden honing, bijenwaskaarsen en andere producten verkocht aan de plaatselijke bevolking en
bezoekers.
2017: Een historisch moment in Zimbabwe
Robert Mugabe is na 37 jaar als president afgetreden en zijn opvolger Emmerson Mnangagwa is beëdigd.
In zijn toespraak liet Mnangagwa weten een president voor alle Zimbabwaanse burgers te willen zijn,
en het opnieuw opbouwen van het land als belangrijkste taak te zien. In dat kader benadrukte hij dat alle buitenlandse
investeringen in Zimbabwe "veilig zullen zijn", en sprak hij zich uit tegen corruptie.
Positieve intenties die ook het werk van onze Zimbabwaanse partnerorganisatie Kutsungirira Beekeeping Society in
grote mate makkelijker kunnen maken.
Lessen over het belang van plantendiversiteit en natuurbehoud voor bijen en mens.
Medewerkers en cursisten ervaren in de tuin en boomgaard met verschillende groente- en fruitsoorten direct hoe
belangrijk bijen zijn voor bestuiving en hoe essentieel het is om de bijen aan voedsel te helpen. KBS ziet het als haar
taak om de cursisten en lokale boeren hiervan bewust te maken: “Plant bloeiende gewassen en bomen, gebruik geen
pesticiden, bescherm de bestaande bijenhabitat en vermijd het kappen van bomen om erosie te voorkomen.”
Hiermee is ter plaatse een verschuiving waar te nemen van de bijenteelt naar omgevingsbeheer. Deze ontwikkeling
hebben de imkers en omwonenden zelf tot stand gebracht, geholpen door de ondersteuning van BeeSupport en de vele
particulieren en organisaties die hebben bijgedragen. Financiële ondersteuning voor de training blijft nodig omdat KBS
de training vooral voor cursisten uit de armste bevolkingsgroepen mogelijk wil maken.
Wat staat er verder op de agenda in het district Mwenezi ?
In 2018 heeft Kutsungirira vier cursussen kunnen geven voor volwassenen, schoolverlaters en schoolkinderen. Volgend
jaar wil KBS weer minimaal zes starterscursussen organiseren voor telkens 20 personen. Tijdens de oogstperiodes
vinden er vervolgtrainingen plaats.
De training kost 200 Euro per persoon inclusief de benodigde startersuitrusting.
BeeSupport blijft zich hiervoor inzetten en doet daarom een beroep op iedereen die ons daarbij wil
ondersteunen. Onze imkers, hun families en buren plukken er de vruchten van!

Bestuursnieuws
Ellen Michaelis, oprichter, secretaris/penningmeester en drijvende kracht van de stichting, heeft ervoor gezorgd dat het
bestuur begin 2017 weer is aangevuld met een derde bestuurslid, zoals verplicht is voor een ANBI. In 2017 hebben we
in het bestuur enkele keren gesproken over het vervolg van BeeSupport en het opstarten van nieuwe projecten. Een
voornemen dat wreed werd onderbroken door het overlijden van de voorzitter eind 2017.

In Memoriam Karstine Hovingh
24.08.1949 – 29.12.2017
Karstine trad in augustus 2008 aan als voorzitter in het bestuur van BeeSupport. Zij was – naar eigen zeggen – altijd al
gefascineerd door honingbijen en de medicinale mogelijkheden van bijenproducten. Op de Noordermarkt kwam zij met
BeeSupport in contact en toen zij hoorde dat er een bestuursvacature was stelde zij zich spontaan ter beschikking. In de
jaren daarop heeft Karstine zich met creativiteit en visie ervoor ingezet de naamsbekendheid van BeeSupport te
vergroten en de doelstelling van BeeSupport naar een wijd publiek uit te dragen.
Kenmerkend voor Karstine waren haar sprankelende uitstraling en grensoverschrijdende analytische manier van 'out of
the box' denken. Zij was operazangeres en muziek was haar passie en aldoor in haar gedachten. Zo kon zij nogal eens
plotseling in een triller rond de hoge c uitbarsten terwijl zij aan haar bureau aan het werk was.
Eind 2016 moest Karstine een zware maagoperatie ondergaan. Daarna ging het een tijd weer beter. Karstine's laatste
publieke optreden in het kader van BeeSupport was in mei 2017 op de Beemster Bijenmarkt, waarna ze zich weer volop
wilde inzetten voor promotie en om met BeeSupport een volgende fase in te gaan. In november was er nog een
bestuursvergadering om de nieuwe plannen te bespreken. Het bericht november/begin december 2017, dat zij plotseling
ernstig ziek was geworden, kwam daarom onverwacht en hard aan. Behandeling was toen niet meer mogelijk. Het
afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden.
Algemeen bestuurslid/vice voorzitter Annemieke Timmerman
Annemieke is vanaf 2013 bekend met BeeSupport. Begin 2017 trad zij als algemeen lid toe in het bestuur. Zij was
vooral gemotiveerd om de zelfredzaamheid van de bevolking in ontwikkelingslanden te versterken en daar wil ze zich
wel voor inzetten. Niet wetende dat ze een jaar later al een andere rol in het bestuur zou krijgen.
In 2010 heeft Annemieke zelf de basisopleiding bijenhouden gedaan. Snel kreeg ze meer bijenvolken en stortte ze zich
met hart en ziel ‘in de bijen’. Ze werd afgelopen 8 jaar docent bijenteelt, keurmeester bijenproducten, bestuivingsimker
en was bestuurder in Imkervereniging Waterland, Stichting Bijkersgilde en Groep Noord-Holland van de Nederlandse
Bijenhouders Vereniging (NBV). In 2016 richtte ze haar eigen stadsimkerij Soet Heem op, meer informatie daarover is
te vinden op http://www.soetheem.nl/index.html .
Annemieke heeft haar bijen op verschillende locaties: in eigen achtertuin in West, op schooltuinen, ze is de Hortusimker en plaatst bijen bij particulieren. Ze geeft cursus voor gevorderde imkers in Amsterdam, maakt zich hard voor
betere dracht en bijengezondheid en verdiept zich daarnaast in wilde bijen en insecten in het algemeen. Ze raakte meer
geïnteresseerd in tropische bijenteelt door een cursus Bees & Pollination in Costa Rica. Zowel haar bestuurservaring als
de inhoudelijke kennis over bijen en de imkerij komen goed van pas bij het werk van Stichting BeeSupport. Ze wil als
vice voorzitter vol overgave doorgaan met de kleinschalige projecten in beheer van lokale gemeenschappen en met
verbetering van inkomen, welzijn en natuurbehoud door middel van de bijenteelt.
Vacature
BeeSupport is opnieuw op zoek naar een derde bestuurslid. Elke bestuurder binnen BeeSupport is
samenwerkingsgericht en heeft een gegronde motivatie om de doelstellingen te willen realiseren. We hebben enkele
omschrijvingen opgesteld, waar een teamlid volgens ons verder aan zou moeten voldoen:
• Heeft affiniteit met bijenteelt, in het bijzonder met tropische en internationale bijenteelt.
• Is bekend op terrein van ontwikkelingssamenwerking of bereid zich daarin te verdiepen
• Heeft bij voorkeur ervaring met vrijwilligerswerk en sponsorwerving.
• Is zich bewust van diverse leefomgevingen en leefomstandigheden van mens en dier
• Goede omgang met sponsoren, ambassadeurs, vrijwilligers en eventuele werknemers
• Flexibele instelling, dynamisch, creatief, veelzijdige benadering, transparant, sympathiek
• VOG-verklaring en/of positieve referenties voor een goede-doelen-organisatie.
Voel je je aangetrokken tot de doelstellingen van de Stichting en denk je op wat voor manier dan ook een bijdrage te
kunnen leveren, neem dan contact op met het team.
Wij wensen u een heel fijne decembermaand en laten in het nieuwe jaar opnieuw van ons horen!
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