BeeSupport - inhoudelijk jaarverslag 2019
Doelstelling in Nederland
Voorlichting, netwerken en fondswerving

Doelstelling in buitenland
Netwerken, opzetten van agrarische en
educatieve bijenteelt projecten

2019 was een feestelijk jaar!
Op 1 december 2019 bestond BeeSupport
15 jaar! Dit hebben we op zaterdag 30
november gevierd met een feestelijke borrel
aan de Noordermarkt kraam. Hierbij waren
alle huidige, oude en mogelijk nieuwe
sponsoren uitgenodigd. Het was een frisse,
maar zonnige dag met flink wat aanloop.

Bestuur en projecten
In 2019 is het bestuur weer voltallig geworden. Het derde bestuurslid is medio 2019 aangetreden en dit heeft
geleid tot hernieuwde energie. Het 15-jarig bestaan was een mooie aanleiding om alle projecten de revue te
laten passeren. Voortgang en resultaten zijn te vinden in de nieuwsbrief van december 2019.
Uganda: nieuwe doelstelling
BeeSupport was aanwezig op de PUM-missie eind 2019, die toevallig samenviel met de uitnodiging via
Partin om een aanvraag fonds te doen (zie verderop ‘netwerken’). Er zijn projectplannen geformuleerd voor
imkeropleiding, benodigde uitrusting en oprichting van een toonaangevend bijenteeltinstituut in de Teso-regio
met standplaats Soroti. In 2020 zijn we begonnen met het werven van aanvullende fondsen in Nederland.
Zimbabwe: evaluatie 15 jaar Kutsungirira Beekeeping Society
BeeSupport werft fondsen in Nederland om de imkeropleiding en benodigde uitrusting en infrastructuur bij
haar partnerorganisaties te bekostigen. In 2019 werden de cursussen wederom gefinancierd met donaties
van twee stichtingen die BeeSupport herhaaldelijk steunen. In 2019 zijn ook weer er 11 meisjes, 9 jongens,
7 vrouwen en 8 mannen opgeleid, die met de verkregen imkeruitrusting en ‘knowledge and skills’ inzake
bijenhouden naast directe inkomsten ook inkomsten en impact genereren door natuurbescherming.
In totaal zijn afgelopen 18 jaar zo’n kleine 700 bijenhouders opgeleid. BeeSupport was benieuwd wat de
opleiding de mensen gebracht heeft. Daarom is in 2019 een enquête gehouden onder de met ondersteuning
van BeeSupport opgeleide vrouwen en mannen van nu negen imkergroepen in het district Mwenezi. De
antwoorden kunnen wij in de loop van 2020 overzichtelijk presenteren.

Schoolkinderen in hun nieuwe bijenpakken

Vervoer naar de bijenstal tijdens training

Markten en Open Dagen
Noordermarkt en Nyuchi
Door Nyuchi (bedrijf van de secretaris) is stichting BeeSupport weer bijna elke zaterdag en maandag
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 rest van de wereld. Ons gesprek gaat
concreet over het belang van bijen en bijenhouden voor mensen in rurale gebieden in Afrika, over diversiteit
in Flora en Fauna en over voedselvoorziening overal ter wereld. Daarbij komen ook de bedreigingen voor
insecten door o.a. bestrijdingsmiddelen en voedselgebrek (gebrek aan bloemen) ter sprake. BeeSupport
verkoopt hier, naast honing en bijenwaskaarsen, biologisch geteeld zaad voor bijenbloemen, waarmee
bezoekers de bijen in hun tuin of balkon aan voedsel kunnen helpen. De reacties hierop zijn zeer positief.
Beemster Bijenmarkt
BeeSupport was op 4 mei ook weer graag gezien op de Beemster Bijenmarkt waar imkers en niet-imkers
naartoe komen om wijzer te worden over bijen en om imkermateriaal en – gereedschap te kopen. De manier
van bijenhouden in Afrika en de andere technieken in de tropen leiden tot levendige gesprekken met imkers.
De projecten, het leven in community’s en andere manier van bijenhouden, ander klimaat en andere soorten
bijen wekken 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, Mr. A de Roos Schooltuin en stadsimkerij Soet Heem
Door stadsimkerij Soet Heem (bedrijf van de voorzitter) was Stichting BeeSupport ook weer aanwezig op de
Open Dag bij de Mr. A. de Roos Schooltuin in Amsterdam Westerpark. Daar werd informatie gegeven en er
werden bijenartikelen verkocht aan schooltuinkinderen, hun ouders en geïnteresseerde wijkbewoners.
BeeSupport heeft op 21 en 22 september deelgenomen aan de Najaarsmarkt van de Hortus Botanicus.
Vrienden van de Hortus, Amsterdammers en toeristen kregen van de imker informatie over bijenhouden,
bestuiving van planten, doordacht natuurbeheer, honing, diverse bijenproducten als was en propolis, en
natuurlijk ook over het werk van de stichting in met name Afrika.
Marktverkopen
De opbrengst van de marktverkopen bestaat uit bijdragen van verschillende bedrijven en schenkingen van
particulieren, bijvoorbeeld sieraden en andere voorwerpen voor verkoop. Deze opbrengsten dragen bij
aan de dekking van de organisatiekosten van BeeSupport.

Netwerken
Voor stichting BeeSupport is netwerken essentieel en vanzelfsprekend. De contacten in de imker- en goede
doelen-wereld vergroot kennis en vaardigheden bij zowel onze bestuursleden als de netwerkpartners.
Nederlandse Bijenhouders Vereniging, Imkers Nederland, BD-imkers, Stichting Bijkersgilde, etc
Onze bestuursleden staan in nauw contact met bijna alle imkerorganisaties in Nederland via studiedagen en
symposia, een enkele keer ook in Duitsland, Belgie en Engeland. Op de studiedagen worden bestuursleden
wijzer over bijenteelt technieken en ontwikkelingen in de (inter)nationale bijenwereld en het zijn mooie
gelegenheden om het werk van BeeSupport uit te dragen. Voorzitter geeft les over wetten en regels inzake
bijenproducten en heeft een tweede cursus aan gevorderde bijenhouders gegeven. Dit zijn gelegenheden
om ook het werk van Stichting BeeSupport onder de aandacht te brengen van een groter publiek.
Insectenwerkgroep en ‘de imkerinnen’
Voorzitter maakt deel uit van een groepje imkerinnen, die experimenteren op was, stuifmeel, honing. Dit
helpt bij vraagstukken over bijen en bijenproducten die voorkomen in ontwikkelingslanden. Tevens is
voorzitter lid geworden van een andere groep, die 1 of 2 keer per maand een ‘insectenthema’ onderzoekt.
Dit met het oog op afnemende biodiversiteit, plagen en invasies door disbalans in de leefomgeving,
bijvoorbeeld door exoten of sprinkhanen. Direct van toepassing op de leefomgeving van de bijen.
NECTAR, NBV afdeling Internationaal en PUM
Wij doen dit bijvoorbeeld met organisaties die op het gebied van natuurbescherming/ natuurlijk bijenhouden/
bijenhouden in Tropische landen actief zijn.
Medio 2019 is voorzitter als vrijwilliger aangenomen bij PUM als expert Beekeeping. Dit netwerk bestaat uit
2000 vrijwilligers, die werken in 35 economische sectoren in zo’n 30 landen. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen staat hoog in het vaandel. In december werd voorzitter uitgezonden naar Uganda, alwaar op
verzoek van een lokale ondernemer de bijenteeltsector onder de loep is genomen. Directe, goedkope
verbeteringen zijn direct doorgevoerd. Voor de langere termijn zijn afspraken gemaakt. Zie verder bij
projecten: Uganda.

Platform Zimbabwe
Op 6 april 2019 was BeeSupport deelnemer aan de Zimbabwedag. Naast 15 particuliere initiatieven waren
ook andere organisaties aanwezig die werken in Zimbabwe. Via dit platform kan BeeSupport snel schakelen
als er aanvragen zijn of kansen liggen bij de bijenteeltprojecten. Ook wordt BeeSupport benaderd als er
zaken in natuur, milieu en omgevingsmanagement spelen.
PARTIN Skype sessies
BeeSupport is lid van Partin. Dit vergroot het bereik van onze stichting, we zijn te vinden en we kunnen zelf
makkelijk samenwerkingspartners zoeken. BeeSupport heeft met 9 andere PI's (particuliere initiatieven) aan
Skype sessies meegedaan. De organisaties waren door PARTIN geselecteerd op uitnodiging van een
Nederlands vermogensfonds om een projectaanvraag in te dienen. Tijdens de Skype sessies werden de
aanvragen per onderdeel besproken met het doel van elkaar te leren en tot een duidelijk en kansrijk
projectvoorstel te komen. Meer hierover bij bij Doelstelling Uganda.
Partnerorganisaties in ontwikkelingslanden
BeeSupport zoekt verantwoordelijke personen en organisaties ter plaatse, zodat er draagvlak is voor de
doelstellingen en op ’s lands wijs en met ’s lands eer uitgevoerd kan worden. Wij sturen nooit zomaar
goederen, streven is om zoveel mogelijk ter plaatse te laten fabriceren, zodat de hele keten van producenten
profiteert. De uitrusting wordt door lokale timmer- en metaalwerkplaatsen en naaiateliers vervaardigd voor
een lokaal overeengekomen prijs. Benodigde bedragen sturen we op basis van projectplan met begroting.
Na realisatie dient er te worden teruggekoppeld wat er met het geld is uitgevoerd. Indien de doelstelling niet
is gehaald, dan onderzoeken wij hoe dat is gekomen, om te leren en om te voorkomen dat er het nog een
keer voorkomt. Ook sturen wij de budgetten met duidelijke doelstelling in hapklare brokken, om te
voorkomen dat er waar dan ook geld aan de strijkstok blijft hangen. Korte lijnen, heldere communicatie en
transparantie, direct resultaat.

