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

In 2010 en 2011 stond bij BeeSupport Netwerken en Samenwerking voorop

BeeSupport kiest ervoor om kennis te delen en krachten te bundelen met andere organisaties
die het belang van bijen en/of duurzame bijenteelt in ontwikkelingslanden behartigen.
Samenwerking met de Bijenstichting.
De dreigende bijensterfte in Nederland heeft dit jaar veel aandacht gekregen in de pers en op TV en radio.
De actie ‘Stop de Bijensterfte’ van 2009 wordt nu vervolgd in de Bijenstichting. De stichting behartigt
de belangen van wilde bijen en honingbijen in ruime zin. www.bijenstichting.nl
BeeSupport en de Bijenstichting gaven samen op de Bijenmarkt Leiden en het Beeing Festival Amsterdam
voorlichting aan bezoekers over hun werk en over de oorzaken van de bijensterfte in Nederland.
Ook in 2012 zal BeeSupport weer nauw met de Bijenstichting samenwerken.

BNNS bijeenkomst

Karstine Hovingh (midden) tijdens de Netwerkdag van de Bijenstichting

Beekeeping Network North South: Netwerk Bijenteelt en Ontwikkeling
BeeSupport is dit jaar zeer actief betrokken geweest bij de oprichting van het internationale Beekeeping
Network North South.
Het eerste initiatief hiertoe ging in maart 2010 in Brussel van start met een bijeenkomst van 86 deelnemers uit
14 landen, waaronder ook Mexico, Senegal, Uganda en Egypte. Onze voorzitter Karstine Hovingh zal binnen
BNNS in 2012 de functie van vice-president vervullen. Het netwerk wil bereiken dat samenwerking en
kennisdeling wordt bevorderd tussen de uitvoerende organisaties en bijenteelt meer erkenning en
ondersteuning krijgt van de overheid en van ontwikkelingsorganisaties als belangrijk middel om armoede te
bestrijden en om de biodiversiteit in de natuur te beschermen. Meer informatie op www.bnns.org/
Tijdens Het Internationaal Bijencongres Apimondia 2011 in Buenos Ayres heeft BeeSupport voorzitter
Karstine Hovingh een presentatie gegeven over de plannen van BNNS. Ook is zij in Tanzania geweest ter
voorbereidingen van het geplande BNNS Beekeeping Symposium 2012/2013. Het doel is om met Afrikaanse
bijenhouders en relevante partners gezamelijk plannen te ontwikkelen voor duurzame bijenteelt en

honinghandel in die regio.
Studentenopdrachten voor BeeSupport
Fontys Lerarenopleiding Tilburg: In samenwerking met BeeSupport en de 1%club hebben studenten van de
Fontys lerarenopleiding een lesbrief met lerarenhandleiding gemaakt in het kader van onderwijs over
duurzaamheid. Het thema is het belang van bijen voor mens en natuur.
Vier Studenten van de Hogeschool INHolland hebben voor BeeSupport een plan ontwikkeld voor een
schaatsevenement. Voor de uitvoering daarvan zoekt BeeSupport vrijwilligers.

Briefing met Studenten van INHolland

Op het Haarlemmerhout Festival

BeeSupport Kerstconcert 2010

Projecten
Samenwerking vindt ook plaats bij de ondersteuning van lokale imkerprojecten
CPWYD in Ghana
BeeSupport heeft samen met Maartje Bos van Stichting Partnership Ghana fondsen gegenereerd voor het
bijenhouderijproject van CPWYD in Ghana tijdens het Haarlemmerhout Festival en het speciale BeeSupport
Kerstconcert: www.partnershipghana.com/?p=121
Addis Nigat in Ethiopië
BeeSupport heeft training mogelijk gemaakt voor 12 vrouwen en 8 mannen in Gasure Karatja, een dorp aan de
rivier Wabe 155 km ten zuid westen van Addis Abeba. Emebet Dejene is daar onze contactpersoon:
“De mensen wonen in groepen samengestelde hutten die een kleine gemeenschap vormen. De bewoners
verbouwen gewassen zoals koffie en houden vee voor eigen gebruik. Momenteel staan er ongeveer 20
bijenvolken in moderne bijenkasten en een aantal in traditionele bijenkorven. De omgeving is mooi groen,
maar de vegetatie heeft onvoldoende nectar voor de bijen. Wat inhoudt dat we (inheemse) bomen en planten
zetten die als voeding voor de bijen gaan dienen. Inmiddels zijn er ook al 3000 koffiestruiken geplant wat
fantastische honing oplevert.”
Pader Beekeeping Project in Uganda
BeeSupport heeft op verzoek van Stichting Alfa Omega geadviseerd bij de start van een omvattend
bijenteeltprogramma in het noorden van Uganda, voor vluchtelingen die zijn teruggekeerd naar hun dorpen
in het Pader District. In totaal hebben 475 boeren en landloze/kwetsbare families een training ontvangen.
Het programma is uitgevoerd door ZOA Uganda, www.zoa.nl/content/uganda-0 met financiële ondersteuning
van Alfa Accountants.
Nanapishu Women’s Group, Endulen in Tanzania
Tijdens haar reis naar Tanzania heeft Karstine Hovingh de Nanapishu Women’s Group bezocht in het dorp
Endulen, gelegen in het Ngorongoro Natuurreservaat. Omdat het beschermd gebied is mag men hier geen
landbouw bedrijven, maar bijenteelt is wél toegestaan. De Massaai vrouwengroep had al een begin gemaakt
met bijenhouden, alleen ontbrak de nodige kennis. In november hebben 17 vrouwen in de leeftijd van 19-54

jaar een theorie en praktijk cursus kunnen volgen. Nu hebben zij hun bijenkasten verbeterd en kunnen
opnieuw aan de slag met imkeren. De cursus werd financieel mogelijk gemaakt door een gift van Stichting
Wildlife aan BeeSupport. www.wild-live.nl

Rwenzori Mountains Development Association in Uganda (REMODA)
Bouw
Het lesgebouw van REMODA is in gebruik genomen. De werkplaats is ingericht met gereedschappen die door
donateurs via de 1% club zijn betaald. Hier worden de bijenkasten gemaakt voor de cursisten en ook voor verkoop.
Dat levert weer inkomsten op voor REMODA.
Training
De eerste 4 cursussen voor 100 mannen en vrouwen hebben in oktober en november plaatsgevonden. Er is al een lange
wachtlijst van belangstellenden. Velen zijn al actief als bijenhouder en willen betere technieken leren. Anderen willen
het bijenhouden als nieuwe bron van inkomsten oppakken in combinatie met o.a.koffieproductie.
Natuur en duurzaamheid
Het opleidingscentrum van REMODA ligt op 1000 meter hoogte in het Rwenzori Mountains natuurreservaat, o.a. het
leefgebied van de bedreigde Silverback Gorilla. REMODA heeft al bekendheid gekregen bij de overheid en Ecotoeristen als voorbeeld hoe bijenteelt bijdraagt aan het behoud van de diversiteit van Flora en Fauna.

KBS: Het zonnepaneel wordt uitgepakt

REMODA training center op 1000 m hoogte

Training voor Massaai Vrouwengroep

Kutsungirira Beekeeping Society in Zimbabwe (KBS)
Zelfstandigheid van de organisatie:
KBS heeft met een banklening een eigen minibus kunnen aanschaffen. Deze vervoert betalende passagiers van Matibi
naar Masvingo (150 km). De US$ 15.000,- lening is inmiddels afbetaald.
De maandelijkse winst van rond de US$1800,- draagt bij aan de organisatiekosten van KBS, bv. salarissen en water.
Zonne-energie: In het klaslokaal van KBS is het eerste zonnepaneel in gebruik genomen, gesponsord door de
enthousiaste beesupporters Saskia en Alexander en diens neef Alexander. Zij hadden Michael en Miriro in 2009
in Amsterdam ontmoet en werden geïnspireerd tot een persoonlijk bezoek aan KBS.
Oogstresultaten: In de periode april - juni 2011 is 3.437 kg honing geoogst door 104 imkers.
Training: In 2011 heeft KBS vervolgcursussen gegeven aan 90 imkers in Mwenezi, gesponsord door SCC: Swedish
Co-operatieve Centre. SCC huurde het team van KBS ook in om 60 imkers op te leiden in Lupane District.
www.sccportal.org/countries/Zimbabwe.aspx
Training 2012: KBS wil minimaal 6 cursussen geven voor 60 volwassenen en 60 Aids-wezen van 8-20 jaar.
De cursisten betalen zelf 20 US$ voor hun beroker. KBS zoekt nog sponsoring voor € 130,- per cursist.
Vervoer: De auto van KBS voor veldbezoeken en transport van cursisten, bijenkasten en de oogstproducten is na
jarenlang intensief gebruik aan vervanging toe. De kosten voor een voertuig met laadbak zijn ongeveer € 16.000.
Actie voor fietsen: Voor de leadfarmers die tevens contactpersoon zijn tussen de subclubs in de dorpen en de
moederclub heeft KBS 20 fietsen nodig. BeeSupport heeft op de website van de 1%club een actie gestart:
www.1procentclub.nl/projects/bamboobikesforbeekeeperszimbabwe Van de benodigde € 4.250 is al € 2.559 binnen.

Draagt u ook bij aan 20 fietsen voor KBS?
En tenslotte:
Juni 2011
BeeSupport winnaar Goede Doelenverkiezing Midzomer Natuurfestival 2011
Voor het eerst in de historie van dit jaarlijkse festival in Bussum sloegen de percentages meermalen
om en ontstond er een echte nek aan nek race, vooral online. Om 15.30 uur, na korte presentaties
van beide doelen voor publiek, werd ook de festivalstembus geopend, waar bezoekend publiek en
deelnemers ter plaatse hun stem konden uitbrengen. www.midzomernatuurfestival.nl
Zaterdag 18 juni om 18.45 uur is de totaalstand opgemaakt. Bee Support stond op dat moment
achter met een kleine 10%. Bij de festivaltelling bleek met overweldigend verschil voor Bee Support
te zijn gestemd. Het totaal aantal stemmen van site en festival kwam uit op 1537 (en ook dat is een
recordaantal!) Bee Support pakte uiteindelijk de overwinning, met totaal 52%.

September 2011
BeeSupport een van de 25 meest innovatieve projecten op de 1%club website!
Het project Bamboefietsen voor imkers heeft alles in zich om aan de criteria voor een innovatief
project te voldoen:
Vernieuwend, duurzaam, grensverleggend, vraaggestuurd, origineel, oplossinggericht,
ondernemerschap stimulerend, zelfvoorzienend.

November 2011

BeeSupport in de Goede Doelen Top 50 van het dagblad Trouw!
Bijzonder trots zijn we dat BeeSupport van de 800 organisaties,
die zich hiervoor hadden aangemeld, dit jaar tot de uitverkorenen behoort die
de Top 50 gehaald hebben.
Het is belangrijk voor ons werk te worden erkend op deze manier
als organisatie die er toe doet!

De bekendheid van BeeSupport groeit en daarmee ook de verwachtingen.
In het afgelopen jaar hebben wij vanuit verschillende Afrikaanse landen weer nieuwe aanvragen
ontvangen voor ondersteuning van bijenteeltprojecten.

Wij danken alle donateurs, netwerkrelaties en trouwe vrijwilligers
van harte voor de betrokkenheid bij het werk van BeeSupport
middels giften en persoonlijke inzet.
Wij wensen u fijne Kerstdagen en een héél voorspoedig Nieuw Jaar 2012 toe!
Natuurlijk hopen wij, dat u BeeSupport ook in het komende jaar wilt blijven steunen.

Uw giften zijn zeer welkom op
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