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Beste belangstellende, beste beesupporter 
 

Een onverwachte verrassing in december 
Stichting Onamika heeft vanaf 2012 BeeSupport in Zimbabwe ondersteund. Er zijn afgelopen jaren 

vele workshops bekostigd vanuit de donaties. Nu deze stichting bijna is opgeheven, hebben zij toch 

nog een workshop in de steigers gezet: KBS kan met hun laatste gift nog eens 20 bijenhouders 

opleiden en bijscholen. Namens de bijenhouders in Zimbabwe danken we de mensen achter 

Stichting Onamika en wensen we hen geluk en succes in de toekomst!  

 

Kutsungirira Beekeeping Society (KBS) krijgt vleugels!  
Wat meer dan 25 jaar geleden begon als initiatief van 10 buren uit het dorp Shazaume in Mwenezi 

district is gegroeid naar een opleidingscentrum met lesruimtes, slaapgebouw, kantoor en winkel, 

omgeven door groentetuinen en akkers, boomkwekerijen en fruitbomen, bijenkasten, visvijvers en 

kippenstallen. Meer dan 800 bijenhouder heeft KBS inmiddels opgeleid en het werkgebied is 

uitgebreid naar de omliggende districten in Masvingo province en ook daarbuiten. Er zijn nu 5 

nieuwe imkerijen in een gebied met een straal van 150 km rond het opleidingscentrum.  

De imkers moeten tegenwoordig meer aandacht besteden aan de leefomgeving voor bijen: de 

bijenkasten worden onder stevige schaduwdaken geplaatst om ze tegen regen, wind en extreme hitte 

te beschermen. Door klimaatverandering zijn de temperaturen in de winter lager en in de zomer 

hoger dan voorheen. Deze omstandigheden vereisen grote aanpassingen van mens en dier.  

 

Stand van zaken actie: transportmiddel   
Beter vervoer maakt het leven van de boeren makkelijker en helpt mee om het klimaat de baas te 

kunnen. Afgelopen jaar heeft BeeSupport zich voor KBS ingespannen voor de financiering van een 

pick-up. Vervoer van bijenkasten met een ingehuurde ezelskar (zie foto) ziet er aandoenlijk uit, 

maar het is tijdrovend en inefficiënt. Met emmers honing lopen, fietsen of achterop de brommer of 

motor kan ook niet echt vooruitgang genoemd worden. Met een eigen pick-up gaat de 

coöperatie met sprongen vooruit! Het transportmiddel helpt om mensen, bijenvolken, beplanting en 

oogst uit de bijen beter en sneller te vervoeren. Tot eind februari loopt onze inzamelingactie nog, 

dan hopen we het benodigde bedrag van 27.540 euro bij elkaar te hebben. En liever wat meer, want 

ook Zimbabwe leidt aan inflatie. 

Nu is rond de 11.000 euro opgehaald en dat bedrag wordt door Wilde Ganzen verhoogd tot 150%.  
 

Met uw hulp halen we de eindstreep! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 



 

 

Ons project in Uganda - TEBO, Soroti: 'Honeybees in villages'   
Qua uitgaven is er adempauze in Uganda, die gebruikt wordt om het netwerk imkers te vergroten.  

In een whatsapp groep wordt kennis over bijen, bijenhouden, bijenproducten uitgewisseld tussen 

zo'n 50 (met daarachter nog minstens 50) imkers. In families en dorpen hebben mensen namelijk 

vaak met elkaar beschikking over enkele mobiele telefoons, waardoor de kennis langs meerdere 

kanalen verspreid wordt. Ook vraag en aanbod met betrekking tot materialen, gereedschappen en 

producten worden in de whatsapp groep gedeeld, waardoor de handel wordt verlevendigd en de 

motivatie om een goede bijenhouder te zijn toeneemt. Bijzonder is de aandacht voor biodiversiteit: 

tijdens de laatste missie is een nest angelloze bijen aangetroffen en zijn solitaire bijennestjes 

gevonden. De boeren onderkenden onmiddellijk de waarde daarvan: voor bestuiving van gewassen 

en ook voor het verhaal aan bezoekers van het centrum.  
 

Marokko 
Onlangs was voorzitter Annemieke voor PUM in Marokko, niet om te voetballen, maar voor de 

bijen natuurlijk. Niet direct een project van BeeSupport, maar wel om bijen te supporten. Ook deze 

keer heeft zij weer veel geleerd, en ... ze heeft iets kunnen betekenen voor de imkers: ze hebben 

samen een belangrijke oorzaak voor de onverklaarbare bijensterfte gevonden, die volgens de imkers 

al 10 jaar voorkomt in het hele land. Niemand had een oplossing. Nu is er een 3-jarenplan gemaakt 

om bijenkolonies te versterken, volken te vermenigvuldigen en om goede imkertechnieken te leren. 

Nieuwsgierig geworden? Nodig ons uit voor een lezing of workshop en we praten u bij.  
 

Lezingen en workshops 
Nodig ons uit, wij komen naar u toe! Vraag ons over de vloer als u iets wilt vieren, een informatieve 

middag gaat plannen of een lezing wilt laten geven over honingbijen, drachtplanten of over 

de projecten in Afrika of in Nederland. Kijk voor inspiratie en mogelijkheden op onze website. 
 

Uitbreiding BeeSupport bestuur 
Het BeeSupport bestuur is per 1 juli 2022 verrijkt door Carlijn en Richard, allebei imker met ieder 

een eigen professionele inbreng op hun vakgebied. Wij zijn hier heel blij mee!  

Per januari 2023 vertrekt Eric, en daardoor is er nu een vacature voor een algemeen bestuurslid. 

Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons op via: https://www.beesupport.nl/contact  
 

Plannen 2023 

Voor 2023 hebben wij goede moed en heel diverse plannen. Een aantal lezingen en deelname aan 

bijenmarkten en de Landelijke Open Imkerijdagen zijn al gepland.  

De informatie kunt u t.z.t. vinden op Agenda (beesupport.nl) 

U kunt ons ook (bijna) iedere week vinden op de Noordermarkt te Amsterdam (hoek Prinsengracht 

en Westerstraat, naast de Noorderkerk), op zaterdag 10:00 - 16:00 uur | maandag 10:00 - 13:00 uur. 
 

Wij wensen iedereen heel fijne kerstdagen en een voorspoedig jaar 2023! 

Het BeeSupport team 
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