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           BeeSupport ondersteunt initiatieven van boeren in Afrika die met bijenhouden hun leefomstandigheden verbeteren 

 

Actie REMODA tot september 2009 
 

De Rwenzori Mountains Development Association  
 

heeft BeeSupport om financiële steun verzocht  
voor imkercursussen, gereedschap en materiaal voor het maken van bijenkasten  

en voor een gebouw met een leslokaal, werkplaats en kantoor. 
 

BeeSupport probeert voor REMODA tot september 2009 €12.652,23 in te zamelen. 
Wilde Ganzen vermeerdert dit bedrag dan met een premie tot € 19.573,00. 

 
Wilt U ons daarbij helpen? 

 
Dat kan op verschillende manieren 

 
 

Doe mee aan de  

BeeSupport Sponsor fietstocht 

Voor ons nieuwe project REMODA in Uganda 
 

30 km fietsen door de prachtige Gooi en Vechtstreek 

Zondag 3 mei 2009 

Start tussen 12.00 – 13.00 uur 

Vanaf het Bezoekerscentrum Natuurmonumenten 

S’Gravenland Noordereinde 54 b 

Finish rond 17.00 uur 
 

Laat je sponsoren door vrienden/familie of, 

als je niet zelf kunt meefietsen, maak een wandeling en  

sponsor BeeSupport oprichter Bert-Jan van Wichen. 
 

Aanmelden kan via beesupport@hotmail.com of 06-25424425 en het bijgevoegde sponsorformulier  

Voor informatie over de fietsroute: http://www.natuurmonumenten.nl/natmm-
internet/mmbase/attachments/3952326/FiestrouteGooienVechtplassen.pdf 

 

                               of via een overschrijving naar een van deze rekeningnummers 
 

Rabobank 1483.34.423 t.n.v. BeeSupport,  Amsterdam o.v.v. REMODA  of 
Giro 40 000 t..n.v. Wilde Ganzen, Hilversum o.v.v. ‘BEE SUPPORT REMODA’  A.2008.291  

                                                                        of via de 

 

1% CLUB 

Wij hebben het project REMODA ook aangemeld op de website 

 van de 1%Club http://www.1procentclub.nl/projects/REMODAbijenhoudenenhoningprod/about/  

voor het inzamelen van € 2006,- voor gereedschappen en materiaal voor bijenkasten.  

Ook U kunt via deze link een steentje bijdragen (1% van iets). Een bijzonder leuke opzet! 



 

 

 

                                          Veldbezoek naar Kenia en Uganda 
 

Bert-Jan van Wichen en Ellen Michaelis zijn van 1 – 20 maart op reis geweest om de partnerprojecten Kesogon 

Self Help Group in Kenia en REMODA in Uganda te bezoeken.  

Het was de eerste keer dat iemand van BeeSupport op locatie ging kijken.  

De reis verliep zeer voorspoedig en was een heel waardevolle ervaring, die veel nieuwe contacten en 

mogelijkheden met zich meebrengt.  

 

Verslagen en fotos ervan zijn ook te vinden op de Vodafone website  

http://www.vodafone.nl/overvodafone/midden_in_onze_maatschappij/netherlands_foundation/world_of_difference/Winna

ars_2008/Ellen_Michaelis   

en op de HYVES link http://wod2008.hyves.net/blog/15662838/Ellen_Micha_lis_Stichting_BeeSupport/75hx/  

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      In het REMODA kantoor                      Vrouwen-imkergroep                    Bij de imkers en koffieboeren  

 

Rwenzori Mountains Development Association (REMODA) in Kasese, Uganda 

 

REMODA had een heel plan klaarliggen met uitstapjes naar de omringende bergen en dorpen, ontmoetingen met 

imkers en koffieboeren, en, als het even kon, naar de Gorillas. Dag één maakten Bert-Jan en Ellen kennis met de 

voorzitter van de gemeente en daarna was er een kleine ontvangst bij het eigen REMODA kantoor met vele posters 

aan de muur, die de activiteiten van de afgelopen jaren weerspiegelen. 

Teamwork 

De negen medewerkers van REMODA brengen ieder als vrijwilliger hun specifieke deskundigheid in: Op het gebied 

van educatie, landbouw, voedselverwerking, wegenbouw en water, computers, marketing en publiciteit, secretarieel 

en uiteraard als trainer bijenhouden. De coordinator Kasereka Murenga is kunstenaar. Hij verzorgt o.a. de externe 

contacten en de publiciteit. De teamgeest en het enthousiasme bij REMODA zijn indrukwekkend. De organisatie telt 

verder zo’n 50 actieve leden van verschillende groepen boeren, waarvan sommige ook bijenhouden met 

verschillende soorten kasten.  

Koffie en bijen 

In het Rwenzori Mountains gebied wordt veel koffie verbouwd. Hoe beter de bestuiving door bijen, hoe hoger de 

opbrengst aan koffiebonen. Het idee om bijenhouders en koffieboeren met elkaar te verbinden ligt daarom voor de 

hand. REMODA had ontmoetingen gepland met zeven groepen imkers en koffieboeren, mannen en vrouwen.  

Gezeten onder de boom, op krukjes, bankjes of op de grond, met kinderen en babies erbij, werden toespraken 

gehouden door alle geledenen, REMODA, de groepsbestuursleden en BeeSupport. Bert-Jan en Ellen vertelden waar 

BeeSupport voor staat en wat de stichting wél en niet kan bijdragen. REMODA geeft training en advies, BeeSupport 

spannt zich in Nederland in voor de financiele middelen, de boeren zelf zorgen voor de gewassen en het landschap.  

Gorillas 

Op de steile heuvels en bergruggen van de Rwenzori Mountains kan makkelijk erosie ontstaan, als bomen en lage 

begroeing worden verwijderd voor landbouw. REMODA geeft o.a. voorlichting over landbouwmethoden, waarbij 

verschillende gewassen en bomen door elkaar heen worden geplant, zodat de grond wordt vastgehouden.  

De Rwenzori Mountains zijn ook het leefgebied van de Gorilla, die echter steeds verder wordt teruggedrongen door 

de uitbreiding van de landbouw.  

Door de combinatie van bijenhouden met de bestaande koffieaanbouw kunnen de boeren van dezelfde hoeveelheid 

grond hogere inkomsten verkrijgen, en hoeven dan niet steeds méér land te ontbossen. 
 

 

 



  
            Kesogon bijeenkomst                     De bijenkasten van Lilian Ndamwe                 De honingwinkel van Cabesi 

 

 

Kutsungirira Beekeeping Club in Zimbabwe 

Subsidie:  

NCDO en Wilde Ganzen hebben de eindrapportages van Beesupport en KBC over de projectperiode 2006-2008 

volledig goedgekeurd en de resterende bedragen van de subsidie voor bouwfase 1 toegekend.  

Bouwwerkzaamheden:  

Met geld van de Nacht van de Fooi is in 2009 bouwfase 2 begonnen met de aanleg van sanitaire voorzieningen, 

zoals toiletten en douches voor mannen  en vrouwen (Varume ne Vakadzi).  

Training:  

In januari hebben weer 35 volwassenen de basistraining kunnen volgen. In de afgelopen twee jaar zijn  met de 

fondsen van particulieren en organisaties uit Nederland 85 nieuwe imkers opgeleid, 5 meer dan was gepland. Door 

inflatie en hoge brandstofkosten is de prijs voor lessen en starterspaket gestegen tot € 190- per cursist. 

Nieuwe donateur:  

In maart heeft BeeSupport van de Elise Spykman Stichting een gift van € 15.000 mogen ontvangen. De opleiding 

van nog eens 75-80 imkers in Zimbabwe is daarmee al veiliggesteld.  

Dit waardevolle contact is tot stand gekomen tijdens het bedrijfsfeest van Kaarsenmakerij DIPAM eind 2008. 

Dubbel dank aan Dipam en de Elise Spykman Stichting! 

  

             
            Iedereen maakt een eigen bijenkast       Het museum staat er. De klus is geklaard!           De cursisten van januari 2009 

 

 

Kesogon Self Help Group in Kenia 

Organisatie 

De Kesogon Self Help Group bleek moeite te hebben met het organiseren van de geplande activiteiten. De levendige 

bijeenkomst in het ‘BeeSupport’ huis met 12 van de 21 groepsleden.gaf echter een positieve aanzet om de groep 

nieuw leven in te blazen.Ter sprake kwamen o.a. problemen als de hoge kosten voor nieuwe bijenkasten en 

beschermende imkerpakken en het ontbreken van afzetmarkt voor de honing. Hoe kunnen de imkers een spaar/leen-

systeem opzetten om de duurdere bijenkasten, waaraan zij de voorkeur geven, betaalbaar te maken? En hoe kunnen 

zij de verkoop organiseren?  

Waar te beginnen? Belangrijk is de continuiteit en dat meer leden actief de kar gaan trekken, zodat het niet alleen op 

de schouders van de coordinator Peter Otengo terechtkomt.               

Bijenkasten 

Tijdens een urenlange wandeling langs de bijenkasten van verschillende imkers bezochten Bert-Jan en Ellen ook een 

boerin, die zelf 30 Kenia bovenlattenkasten had laten maken, een enorme investering. Zeven ervan heeft zij al op 

haar erf geplaatst en die zijn door bijen bevolkt. Zij bezit duidelijk groot organisatietalent en is lid van een 

vrouwengroep, die verschillende inkomengenererende activiteiten ontplooit.  Wie weet kunnen de twee groepen een 

nieuwe overkoepelende organisatie vormen, om hun krachten te bundelen.  

Honingverkoop 

Niet ver van Kesogon bleek een winkel te zijn van Cabesi, waar honing en bijenwaskaarsen worden verkocht. 

Cabesi, staat voor ‘Camels, bees and silk. Zij geven daar ook cursussen over verbeterde oogst-  

en verwerkingstechnieken, om de kwaliteit van de honing te verhogen, zodat die, naast de lokale, ook op  

de Internationale markt kan worden verkocht als organische honing. Een goede kans voor ‘onze’ imkers  

om hun opbrengst te verbeteren en, door de honing aan Cabesi te verkopen, hun droom waar te maken! 

 



AANMELDINGS FORMULIER BeeSupport sponsor fietstocht 3 mei 2009 

ten bate van REMODA in Uganda voor de opleiding van 100 imkers en een lesgebouw 

Ja, ik doe mee aan de sponsor fietstocht van 30 kilometer 

En ik laat me door ….. mensen sponsoren.  

1. Naam Fietser………………………………………………  

Naam sponsor ……………………………………………..  

Ja ik sponsor deze Beesupport fietser voor ……..ct/km 

Voor een totaal bedrag van ………euro.  

2. Naam Fietser………………………………………………  

Naam sponsor ……………………………………………..  

Ja ik sponsor deze Beesupport fietser voor ……..ct/km 

Voor een totaal bedrag van ………euro.  

3. Naam Fietser………………………………………………  

Naam sponsor ……………………………………………..  

Ja ik sponsor deze Beesupport fietser voor ……..ct/km 

Voor een totaal bedrag van ………euro. 

4. Naam Fietser………………………………………………  

Naam sponsor ……………………………………………..  

Ja ik sponsor deze Beesupport fietser voor ……..ct/km 

Voor een totaal bedrag van ………euro.  

5. Naam Fietser………………………………………………  

Naam sponsor ……………………………………………..  

Ja ik sponsor deze Beesupport fietser voor ……..ct/km 

Voor een totaal bedrag van ………euro.  

6. Naam Fietser………………………………………………  

Naam sponsor ……………………………………………..  

Ja ik sponsor deze Beesupport fietser voor ……..ct/km 

Voor een totaal bedrag van ………euro.  

7. Naam Fietser………………………………………………  

Naam sponsor ……………………………………………..  

Ja ik sponsor deze Beesupport fietser voor ……..ct/km 

Voor een totaal bedrag van ………euro.  

8. Naam Fietser………………………………………………  

Naam sponsor ……………………………………………..  

Ja ik sponsor deze Beesupport fietser voor ……..ct/km 

Voor een totaal bedrag van ………euro.  

9. Naam Fietser………………………………………………  

Naam sponsor ……………………………………………..  

Ja ik sponsor deze Beesupport fietser voor ……..ct/km 

Voor een totaal bedrag van ………euro.  

10. Naam Fietser………………………………………………  

Naam sponsor ……………………………………………..  

Ja ik sponsor deze Beesupport fietser voor ……..ct/km 

Voor een totaal bedrag van ………euro. 

NB: Graag contant betalen aan de te sponseren fietser of  z.s.m. over maken naar:                                                                                                 

Rabobank 1483.34.423 t.n.v. Stichting Beesupport, Amsterdam o.v.v. Sponsorfietstocht REMODA 

 
 
Stichting BeeSupport, Amsterdam                                                                         Kamer van Koophandel: 34216818 


