BeeSupport Nieuwsbrief december 2019

BeeSupport bestaat deze maand 15 jaar!
Wij willen dit mooie jubileum graag met u vieren met heerlijke honingwijn en honingkoek.

Beste Belangstellende, beste BeeSupporter,
we nodigen u van harte uit, u bent welkom
op zaterdag 30 november tussen 11 en 15 uur bij onze kraam op de Noordermarkt !
U vindt ons aan het pad tussen de Prinsengracht en de achterkant van de Noorderkerk.
Dank voor support!
Zonder inspanningen van de ambassadeurs, zonder de giften van kleine en grote gevers en zonder
belangrijke fondsen had BeeSupport de resultaten die op de achterkant van deze nieuwsbrief staan niet
kunnen bereiken. Namens de bijenhouders die ondersteuning en bijdragen hebben gekregen hartelijk dank!
Wat gaat BeeSupport doen de volgende 15 jaar?
Voor de lokale boeren en imkers blijft inkomen, zelfstandigheid en positie in de gemeenschap onverkort punt
van verbetering, waar BeeSupport bijdragen aan zal blijven leveren. Lag de focus aanvankelijk meer op
armoedebestrijding, in de huidige tijd is in de Westerse wereld het accent verschoven naar globalisering en
biodiversiteit. Natuurlijk beweegt BeeSupport daarin mee door te zoeken naar een andere balans tussen
"helpen/weldoen" en "financieel zelfstandig/resultaat/natuurbeheer".. Een volgende keer zullen we
inhoudelijk informatie verschaffen, via nieuwsbrief of website, over bestaande en nieuwe projecten, o.a. in
Oeganda en met jongeren. Natuurlijk kunt u altijd persoonlijk contact opnemen voor toelichting.
Doelstellingen
BeeSupport zet vooral in waar zogenaamde spin-off door lokale gemeenschappen te verwachten is: de
imkeropleidingen hebben een positieve uitwerking in meerdere richtingen. Ze vergroten de financiële
zelfstandigheid en verhogen eigenwaarde van individuen in gemeenschappen. Er vindt verbetering in landen tuinbouw en natuurbeheer plaats. Mensen krijgen werk door producten en diensten gelieerd aan de
bijenteelt. Er ontstaan samenwerkingsverbanden, die naast middelen kracht en inspiratie putten uit de
bijenhouderij. We verstevigen zelfredzaamheid.
BeeSupport werkt met geoormerkt geld, dat wil zeggen dat een gift uitsluitend besteed wordt aan hetgeen
waarvoor die bedoeld is. Overheadkosten worden beperkt gehouden en grotendeels gedekt door o.a.
marktopbrengsten, vergoedingen voor lezingen en vrijwillige bijdragen van de onbezoldigde bestuurders.
Met uitgebreide rapportages en persoonlijke toelichting houden we donateurs op de hoogte van
controleerbare effecten en resultaten. Naast onze eigen inhoudelijke kennis hebben wij ter plaatse
persoonlijke contacten, waardoor u erop kunt vertrouwen dat uw geld goed terecht komt.
Nieuw bestuur, nieuw elan
Naast Ellen Michaelis, beesupporter van het eerste uur, is er met de komst van Annemieke Timmerman in
2017 en Erik Wittenberg in 2019 weer een fris bestuur, daadkrachtig genoeg om met nieuw elan te werken
aan de doelstellingen van BeeSupport. Meer over de mensen achter BeeSupport is te vinden op:
www.beesupport.nl/overbeesupport.php

Formaliteiten
Voor behoud van de ANBI status van BeeSupport is verplicht, dat er jaarlijks een jaarverslag wordt
gepubliceerd. BeeSupport verantwoordde in het verleden giften en bestedingen voornamelijk in
(geadresseerde) jaarrapportages en via de nieuwsbrieven. Afgelopen jaar hebben we dat verbeterd en
geformaliseerd. Financiële formaliteiten en jaarverslagen zijn nu te vinden op de website:
https://www.beesupport.nl/anbi.php. Natuurlijk krijgen grotere gevers nog steeds de geadresseerde verslagen.
Wij hopen u op 30 november te mogen begroeten en wensen iedereen een heel fijne decembermaand!

Het team van BeeSupport
www.beesupport.nl, Tussen de Bogen 48, 1013JP Amsterdam, 06-25424425, info@beesupport.nl
IBAN: NL41 RABO 0328 2695 30

Wat is er bereikt afgelopen 15 jaar?
Partnerorganisatie
Kutsungirira Beekeeping Society,
Zimbabwe
Samenwerking periode 2004 – 2019
Ondersteuning door BeeSupport
In periode 2000- 2004, ondersteuning
door Ellen Michaelis i.s.m. Green
Development Foundation, Amsterdam
onder het motto 'Alle Bijtjes Helpen'

Project resultaten
– Imkeropleiding en uitrusting voor meer
dan 650 vrouwen, mannen, meisjes en
jongens van 8 – 60 jaar. – Bouw van het
Kutsungirira Beekeeping Training Center:
– Winkel en klaslokaal met keuken –
Kantoor/voorlichtingsgebouw – Imkerij,
boomgaard, groentetuin, kippenstal en
visvijvers voor inkomen genererende
activiteiten - Slaapgebouw met 20 bedden
en sanitaire voorzieningen – Aanleg
zonne-energie systeem – Fietsen voor 20
leiders van de subclubs

2019 Training voor schoolkinderen
www.beesupport.nl/kutsungirira.

De training kost 200 Euro per persoon inclusief de benodigde startersuitrusting. BeeSupport blijft zich hiervoor inzetten en
doet een beroep op iedereen die ons daarbij wil helpen. Met grote dank van het team van KBS.
Kesogon Self Help Group,
Kenia
Samenwerking periode 2005 – 2007

Gebouw voor bijeenkomsten en training
met office en opslagruimte voor
materialen en gereedschappen, bijenkasten en andere imkerbenodigdheden.
Hier worden de basisopleiding,
vervolglessen en bijeenkomsten voor
bijenhouders georganiseerd.

Rwenzori Mountains Development
Association,
Oeganda
Samenwerking periode 2008 – 2010

Gebouw met leslokaal, werkplaats en
kantoor.
Gereedschap en materiaal voor
bijenkasten
100 koffieboeren opgeleid tot imker
Deze vrouwen en mannen leven op
2000 m hoogte en zijn georganiseerd in
coöperaties. Goede bestuiving van de
koffieplanten leidt tot een betere
opbrengst.

Gasure Karatja,
Ethiopië
Samenwerking periode 2010 - 2011

40 vrouwen en mannen opgeleid tot
imker
De omgeving is mooi groen, maar de
vegetatie had onvoldoende nectar voor de
bijen. De projectleden zetten daarom
meer (inheemse) bomen en planten die als
voeding voor de bijen dienen. Ook
worden veel bloemen gezaaid. De grond
is zeer vruchtbaar, bijna alles wat je zaait
groeit.

Nananpisho Women Beekeeping
Group,
Tanzania
Samenwerking in 2011

17 Masaï vrouwen opgeleid tot imker
Zij leven in het Ngorongoro Natuurreservaat. Omdat dit beschermd gebied is
mogen zij hier geen landbouw bedrijven.
Bijenteelt is wél toegestaan. De bijen zijn
van groot belang voor de bestuiving en de
plantendiversiteit.

