April 2022 – BeeSupport Nieuwsbrief – NIEUWE ACTIE in het teken van vervoer!
Beste belangstellenden en lieve BeeSupporters,
In Europa was onze mobiliteit ernstig beperkt gedurende de 2 coronajaren. Hoe denkt u
dat het er in ontwikkelingslanden aan toe ging? Ook daar geen bijeenkomsten,
trainingen en geen transport van mensen en goederen. Daarom staat de pick-up voor
Zimbabwe dit jaar in de schijnwerpers. Bezoek verder vooral onze actuele website.
Het team van BeeSupport en de Kutsungirira Beekeeping Society hebben u nodig!
BATIRIRAI & KUTSUNGIRIRAI! = Volhard & ga door in moeilijke tijden!

LENTEKRIEBELS - 16 april op de Noordermarkt

Weer voorradig - de wereldbolkaars

Allerhande spullen te koop, geschonken voor het
goede doel. Kom langs en bezoek de BeeSupport
kraam voor praatje, een eitje en een bijtje … .

Dipam Kaarsenmakerij helpt ons een bijtje mee
met een prachtig, internationaal cadeau, mooi
verpakt voor uzelf, uw geliefden of uw relaties!

De kaars heeft een doorsnee van 9 cm, met een
brandduur van 12 uur. Prijs € 9,50.
NIEUWE ACTIE - 17 april, om 10:57 uur op NPO2

Spaar mee - uw donatie geoormerkt!

BeeSupport wil Kutsungirira Beekeeping Society
vleugels geven met een eigen
pick-up met open laadbak.
Nodig is € 27.540 als volgt verdeeld:
BeeSupport: € 18.360 + Wilde Ganzen: € 9.180.
Reeds opgehaald € 6,935, nog te gaan € 11.425
Wilde Ganzen helpt ons een handje:
bekijk de uitzending op Paaszondag 17 april.
Help U ook mee? Alle bijtjes helpen!
IBAN NL41 RABO 0328 2695 30

Bijen en dracht, Opleiding, Thuis (Amsterdam),
Transport of Gebouwen

TUIN OP DE SCHOP - 22 april, nationale zaaidag!

TEBO - Bee Home State is in gebruik genomen
Het BeeSupport project in Soroti, Uganda vordert!

Zaai gifvrij en bij-vriendelijk, koop bij ons het
BIOLOGISCH ZAADMENGSEL VAN AMSTELGLORIE

De eerste trainingen in het lesgebouw hebben
plaatsgevonden. Lees meer op onze website .

