
BeeSupport – 2020 
inhoudelijk jaarverslag 

Doelen in Nederland - op afstand
Op kantoor en markt: voorlichting, 
draagvlakversterking, fondswerving. 
Bemiddelen tussen imkerprojecten 
en Nederlandse - en internationale organisaties 
voor training, publiciteit, sponsoring, 
subsidies, marketing. 

Doelen in buitenland - op locatie 
Opzetten van - en adviseren bij - 
kleinschalige agrarische en educatieve 
bijenteelt projecten, gericht op inkomen, 
welzijn en natuurbehoud.

2020 is wereldwijd besmet met COVID 
Bij de jaarwisseling 2020-2021 werden we 
door onze partner in Zimbabwe op een 
rauwe werkelijkheid gewezen, door de 
felicitaties aan hen die 2020 hebben 
overleefd... .

2020 – ongeveer volgens de parameters in het beleidsplan 2018-2023 
In alle opzichten een memorabel jaar. We hebben, net als veel anderen, veel per beeld vergaderd: 
skype, zoom, teams, WhatsApp. Onder elkaar, met adviseurs en ook met onze partners in Uganda 
en Zimbabwe. Het bestuur van BeeSupport heeft op 17 maart 2020, ook deels op afstand, een 
voltallige vergadering gehad. Op afsluitende borrel was fysiek de medewerkende web redacteur 
aanwezig, verder hebben we maar een enkel ander mens gesproken op ons kantoor. 

De indeling van het jaarverslag loopt dit jaar niet voor niets langs de parameters in het beleidsplan 
2018-2023. Het bestuur heeft  constateerd dat we aardig op koers zitten en dat we vrij veel  
activiteiten hebben voltooid. Maar ook dat er in het beleidsplan nog activiteiten staan, die 
verouderd of achterhaald zijn. Daarnaast is ervaring internationaal en in de tropische bijenteelt flink 
toegenomen en het vergaderen en begeleiden op afstand biedt perspectieven. Daarom richten we 
ons in 2021 al op het maken van een actueel beleidsplan. 
 
Locaties/geografische spreiding van de voltooide en onder handen projecten 
Voor het beleidsplan 2018-2023 hebben we een aantal projecten geïnventariseerd, met de 
gedachte om de geografische spreiding in beeld te brengen en om te bekijken welke lering 
BeeSupport kan trekken. Op de lijst stonden concreet: Oeganda (werkplaats inrichten, auto, etc), 
Kenia (diverse imkeradviezen), Ethiopië (eenmalige cursus, niet besteed geld is terugbetaald), 
 Tanzania (eenmalige cursus, adviesgesprekken, meer plannen), Malawi (bijenkasten tegen 
olifanten) en in het algemeen evalueren, onderzoeken en kennis verbinden op diverse locaties, 
waardoor zelfredzaamheid wordt bevorderd. In 2021 komt hiervan een overzicht met beschrijving, 
voor de toekomst zijn nieuwe projecten makkelijk in te passen. 

Toename professionaliteit In Nederland 
Dit jaar heeft kennisvermeerdering plaatsgevonden op gebied van tropische bijenteelt en 
bijenproducten. Flink wat studie is besteed aan houden van Afrikaanse honingbijen. Ook is kennis 
uitgewisseld over zalf/lotion, bijenwasdoeken, solarcookers en zeep maken. Experimenten zijn 
gestart om siliconen mallen te maken om in tropische landen eigen kunstraat te kunnen fabriceren. 
Een complete serie lessen voor laag-geletterden is samengesteld, die in meer Afrikaanse landen 
bruikbaar is. De activiteiten rond ‘professionaliteit’ zullen in volgend beleidsplan een rol spelen. 



Adviesgesprekken over opzetten en financieren van projecten (door bestuursleden) 
Onder andere de kennis over ‘bijenkasten tegen olifanten’ en over ‘sponsoring van bijenkasten’ 
is handzaam geborgen. Informatie daarover kan makkelijk worden uitgebouwd en gedeeld met 
anderen. De adviesgesprekken zullen in een andere vorm in een volgend beleidsplan terugkeren. 

In februari 2020 is contact geweest met stichting Izere, Burundi, in maart 2020 met een 
initiatiefnemer in Kenia, over een project voor vrouwelijke imkers. In april startte een nieuw PUM-
traject in Tanzania, waar de expertise van onder andere BeeSupport van pas kwam. Juli 2020 is 
overleg gevoerd met de bijenteelt coördinator van PUM. 
Per zoom hebben we in november 2020 advies gegeven aan een protestantse kerkgemeenschap 
in Duitsland over een nieuw initiatief voor hun partnergemeenschap in het oosten van Zimbabwe.  
In samenwerking met Kutsungirira Beekeeping Society is hiervoor een trainingsplan ontwikkeld. 

Media (PR)
Heel 2020 zijn verbeteringen doorgevoerd op de website. De formaliteiten bij de belastingdienst 
voor de ANBI-status zijn geregeld en ook bij de bank zijn formaliteiten rond statuten en verklaring 
Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO) uitgewisseld. Als stichting zijn we weer helemaal bij en dat 
kunnen we laten zien op onze opgefriste website. In overleg met onze onbezoldigde web redacteur 
is het besluit is genomen om de website nog niet te vervangen. In november 2020 is een 
nieuwsbrief gestuurd aan alle contacten van BeeSupport. De frequentie van 1 maal per jaar aan 
het eind een nieuwsbrief bevalt. Dit houden we zo. 
Op social media als Facebook, Instagram, Twitter, etc hebben we nog geen vooruitgang geboekt, 
en ook niet op de activiteit werven van sponsoren voor/door advertenties. Wel hebben we ons 
gepresenteerd op buurtnetwerk Nextdoor. In volgend beleidsplan bekijken we of - en hoe - we 
onze digitale en papieren presentatie kunnen verbeteren. 

Kantoorruimte efficiënter gebruiken 
Huur en overige kosten van de kantoorruimte waar Stichting BeeSupport huist, worden gedeeld 
met 2 medegebruikers: een boekhoudadviseur en Nyuchi (betekent bij), voor kleurrijk assortiment 
speelgoed, boeken, kleurboeken, kaarten en puzzels. Dit houden we voorlopig zo, het delen van 
kosten en bieden van ruimte is een bijdrage in natura aan de doelstellingen van de stichting. 

Vooruitlopend op efficiënter gebruik is in 2020 de ruimte aangepakt, met inzet van tijd en middelen 
van onbezoldigde medewerkers. Het kantoor is opnieuw ingericht, er is een nieuwe printer en de 
muurschildering bijenteelt in Afrika is opgefrist. Een af te sluiten vitrine (honingkast) is geschonken, 
archief, boeken en informatie is opgeschoond en de demonstratiematerialen zijn gepoetst en 
opnieuw geëtaleerd. Hal, toilet en keuken zijn opnieuw geschilderd, de mechanische ventilator 
vervangen en de opslag is opgeruimd en opnieuw ingericht. Het kantoor is nu weer representatief 
voor ontvangst van bezoekers en gezelschappen. We kunnen een volgende stap zetten met 
initiatieven voor lezingen en andere activiteiten in de kantoorruimte. 

Financiering 
Er is een lijst aangelegd over sponsoring, financiering, subsidiering en de goede doelenwereld. 
Met de opgedane overzichten kunnen we financiers zoeken en benaderen. Dit is nodig, omdat 
enkele fondsen maximaal zijn benut en we op zoek moeten naar andere financiering. We hebben 
gemerkt dat crowdfunding niet goed past bij de mogelijkheden en de aanpak van bestuursleden. 
Via Marktplaats zijn een aantal geschonken voorwerpen ten bate van BeeSupport verkocht. 
We beoordelen in 2021 op welke wijze we financiering in beleid gaan vormgeven. 

Zichtbaarheid: markten, open dagen
Bijna alle grote en kleinere activiteiten die in 2019 tot zichtbaarheid van BeeSupport hebben 
geleid, zijn in 2020 afgezegd vanwege corona: geen Beemster Bijenmarkt, Open Dag schooltuin 
De Roos, Najaarsmarkt Hortus Botanicus. Een nieuwe markt in Amsterdam-Oost ging niet door. 
Lezingen voor de Vrienden van de Hortus en voor de imkers van AVVB werden meer dan eens 
gecanceld. De bedrijven Nyuchi (secretaris) en Soet Heem (voorzitter) hebben ook maar beperkt 
aandacht kunnen vestigen op Stichting BeeSupport. 
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Noordermarkt 
Door de lockdown, vanaf half maart tot half juni en opnieuw vanaf half december, heeft 
BeeSupport in 2020 zo'n 15 van de ongeveer 80 marktdagen moeten missen. Wél hebben 
bestuursleden op 28 en 30 november een feestelijke verkoop van allerhande spullen 
georganiseerd op de markt. Deze waren deels vrijgekomen door de opruiming op kantoor, deels na 
giften van particulieren.  
Op de wekelijkse Noordermarkt in Amsterdam presenteren wij ons werk met foto's en informatie 
over onze projecten. Onze gesprekken met marktbezoekers gaan 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 Amsterdamse honing ook biologisch geteeld zaad voor bijenbloemen, 
waarmee bezoekers de bijen in hun tuin of balkon aan voedsel kunnen helpen.

Zichtbaarheid: samenwerken, netwerken, studiedagen, symposia 
Ook vanwege corona is er bijna geen fysieke bijeenkomst doorgegaan of bezocht: niet bij de  
Nederlandse Bijenhouders Vereniging, Imkers Nederland, BD-imkers, Stichting Bijkersgilde, etc. 
Een enkele wandeling met de Insectenwerkgroep zette geen 'BeeSupport' in gang, net zomin als 
een enkele bijeenkomst met ‘de imkerinnen’, zoomsessies met bijenhouders of de ALV via Partin. 
Geen bijeenkomsten en op een enkele mail na geen contact met NECTAR, NBV afdeling 
Internationaal. Via Platform Zimbabwe is contact ontstaan met TEN Foundation. Er is een afspraak 
ingepland voor verder overleg in 2021. 
Bij PUM waren een aantal digitale meetings georganiseerd, waar voorzitter aan heeft 
deelgenomen. PUM netwerk: 2000 vrijwilligers in 35 economische sectoren in zo’n 30 landen. 
Voor 3-daags Humans of Film-festival begin september 2020 was BeeSupport uitgenodigd. We zijn 
niet verder gekomen dan de intentieverklaring, uiteindelijk ging het om diverse redenen niet door, 
Niet alleen vanwege corona, maar ook vanwege matige organisatie en familieomstandigheden. 
We hebben gepoogd om de samenwerking met Dipam Kaarsenmakerij te hernieuwen. 

Partnerorganisaties in ontwikkelingslanden
Vorig jaarverslag schreven we over onze partnerorganisaties. verantwoordelijke personen en 
organisaties ter plaatse voor goed draagvlak voor de doelstellingen. We zijn van plan om in een 
volgend beleidsplan hier meer aandacht aan te besteden.

Kleinschalige projecten en financiering (door ondersteuning van derden) 

Uganda, TEBO
In jaarverslag 2019 konden we nog net berichten over een kersvers contact in Soroti, Uganda. Een 
ondernemer had PUM benaderd en de voorzitter is erheen gegaan als Expert Beekeeping. Parallel 
aan de benodigde verslaglegging voor PUM is via Partin een aanvraag geformuleerd voor het 
fonds Forsythia. Die is eind januari 2020 ingediend en eind juni gehonoreerd. De fondsverstrekker 
is KS Foundation, gespecificeerde verantwoording legt BeeSupport bij deze stichting af. 

Het project ‘Honingbijen in dorpen’ biedt perspectief in termen van opleiding, training, wetenschap, 
toerisme en marketing. Doel is opleiden en uitrusten van boeren en bijenhouders en het versterken 
van enkele kleine en middelgrote ondernemingen. Hierdoor vindt economische ontwikkeling in 
kleinschalige gemeenschappen plaats en gaat de levensstandaard omhoog. 

Op afstand, per mail, WhatsApp, skype en zoom is regelmatig gecommuniceerd over de 
vorderingen. Er zijn diverse bijenteelt technische adviezen gegeven. Ook is een digitale 
bijenkastkaart geïntroduceerd, die het mogelijk maakt om de bijenvolken in Nederland te 
monitoren. Er is een coöperatie opgericht, met een bestuur en een werkmaatschappij, TEBO 
(Teso BEE Development Organisation). Bestaande contacten tussen de organisaties en de 
overheden moeten ertoe leiden, dat boerenfamilies met bijenvolken er een bestaansbron bij 
hebben. De eerste 50 bijenkasten, met bijbehorende training, gereedschappen en materialen zijn 
gefabriceerd. 
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Zimbabwe, KBS
BeeSupport werft fondsen in Nederland om de imkeropleiding en benodigde uitrusting en 
infrastructuur bij haar partnerorganisaties te bekostigen. De cursussen bij KBS in Zimbabwe 
werden in 2020 wederom gefinancierd met donaties van Stichting Onamika en Stichting Pieter 
Bastiaan. Met enige vertraging en onder inachtneming van de voorgeschreven coronamaatregelen 
kon KBS in augustus en oktober basiscursussen organiseren voor in totaal 22 vrouwen en 18 
mannen, waaronder ook vroegtijdig schoolverlaters. Voor schoolkinderen was een cursus gepland 
in de decembervakantie. Deze moest worden verschoven naar 2021, omdat de scholen na de 
lange lockdown weer open mochten en de decembervakantie wilden benutten om de achterstallige 
lessen in te halen.

Cursussen KBS 2020  

Basiscursus voor 
13 vrouwen en 7 mannen, 
volwassenen en 
schoolverlaters

Cursisten kunnen met de 
verkregen imkeruitrusting 
en kennis van bijenhouden 
en natuurbescherming  

Zvihubu Village, 
chief Mawirire, 
Mwenezi East 

De cursus werd ivm met 
corona lockdown 
verplaatst van april naar 
9 – 14 augustus 2020

KBS 
Team

Basiscursus voor 
9 vrouwen en 11 mannen, 
volwassenen en 
schoolverlaters

inkomsten creëren en een 
betere toekomst 
opbouwen.

Guramatunhu
Village,
Chief Chitanga, 
Mwenezi East

11 – 16 oktober 2020 KBS 
Team
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