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

!!!NIEUW!!!

BeeSupport Bijenconcerten

!!!NIEUW!!!

Op zondag 29 November zal de eerste van de serie BeeSupport Bijenconcerten
van start gaan. Het belooft een spannend en prikkelend gebeuren te worden daar we
behalve bloemen en bijen ook veel andere insecten in de repertoire keuze hebben
opgenomen.
Mooi, grappig, ontroerend, bijzzzzonder, het gebeurt allemaal op 29 november.
Aanvang 15.00 uur.
Het geheel vindt plaats in een prachtig zaaltje aan het Noordeinde 37 te Den
Haag. Deze locatie is speciaal voor dit doel ter beschikking is gesteld door de heer
Jaap Leemhuis die zelf als fluitist ook zal deelnemen aan het concert.
Aan het concert werken behalve professionele zangers en instrumentalisten ook
vergevorderde amateurs mee om het geheel nog feestelijker op te luisteren.
De stichting BeeSupport nodigt u aldus van harte uit op 29 november in
grote getale naar Den Haag te komen. U kunt zoveel bezoekers meenemen
als u wilt. Met alle deelnemers en bezoekers willen we er een bruisende
feestelijke avond van maken! De opbrengst van de avond komt uiteraard
ZZZZoemt het voort!!!
geheel ten goede aan het werk van BeeSupport.
Entree Euro 7,50 (Grotere bijdragen zeer welkom)
Graag reserveren via info@beesupport.nl of 06-25424425
Bent u zelf muzikant en lijkt het u leuk aan een van onze concerten deel te nemen,
of wilt u liever zelf iets organiseren, stuur dan een mailtje naar info@beesupport.nl

Afronding World of Difference jaar
Op 31 oktober werd het World of Difference jaar voltooid. Er is veel gerealiseerd en wij zijn inmiddels
met verdubbelde energie aan de slag gegaan met veel nieuwe initiatieven. Zie de verslagen op de Hyves link
http://wod2008.hyves.net/blog/15662838/Ellen_Micha_lis_Stichting_BeeSupport/75hx/
De Hoogtepunten van 2009
Veldbezoeken aan Kesogon in Kenia en REMODA in Oeganda en afspraken met Good African Coffee.
Vernieuwde BeeSupport website en plaatsing van de projecten van BeeSupport op fondswervings-sites
zoals www.1procentclub.nl , www.betterplace.org en www.mambapoint.tv.nl
Bezoek van Michael Hlungwani en Miriro Muhera uit Zimbabwe aan BeeSupport
Informatiestand op de Apimondia 2009 in Montpellier samen met Bees for Development
Deelname aan en presentatie tijdens workshops van Bees for Development in Wales.
Samenwerking met de Hogeschool InHolland voor studentenopdrachten ten bate van BeeSupport
Toegoenomen naamsbekendheid door deelname aan relevante symposia en netwerkbijeenkomsten.
Steeds vaker vragen (inter)nationale hulporganisaties om informatie, advies en samenwerking.
Inzameling van honderden handtekeningen voor de actie ‘Stop de Bijensterfte’ op markten en
bijeenkomsten. Zie ook www.stopdebijensterfte.nl

Rwenzori Mountains

REMODA en BeeSupport

Uitgeholde boomstam als bijenkast

De actie voor REMODA loopt door tot 15 december 2009
BeeSupport probeert voor REMODA €12.652 in te zamelen
voor imkercursussen, gereedschap en materiaal voor het maken van bijenkasten
en voor een gebouw met een leslokaal, werkplaats en kantoor.
Wilde Ganzen vermeerdert dit bedrag met een premie tot € 19.573,00.

De huidige stand van de inzameling is € 10.270,
waarvan € 2006,- is bijeengebracht via de 1%Club.
In september is alvast € 6000 naar REMODA overgemaakt.

REMODA is volop met de bouwwerkzaamheden aan de gang!
Wilt U ook helpen de laatste € 2.382 bijeen te brengen?
Dat kan op verschillende manieren
Rabobank 3282.69.530 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’

Zie ook:
http://www.1procentclub.nl/projects/REMODAbijenhoudenenhoningprod

Apimondia 2009
De Apimondia 2009 in Montpellier stond sterk in het teken van de bijensterfte, die ook de
bijenverdwijnziekte wordt genoemd. Onderzoekers staken de koppen bij elkaar om hun bevindingen van
de afgelopen vier jaren uit te wisselen. Er zijn veel verschillende oorzaken.Dat pesticiden duidelijk een
belangrijke rol spelen, werd op de afsluitingsbijeenkomst als officiële conclusie bekend gemaakt.
Om ook het niet imkerende publiek te informeren over de bedreigingen voor honingbijen en andere
insecten, stonden ook buiten het congrescentrum tenten met foto's, boeken en films en een grote
demonstratiekast met krioelende bijen. Daar stonden de hele dag mensen geboeid naar de uitleg van de
imker te luisteren. Kinderen vermaakten zich met educatieve activiteiten en uit alle omstreken werden
honing, honingwijn en andere, waaronder kosmetische en medicinale, bijenproducten aangeboden.
Niemand kon er meer omheen dat de bij een belangrijk beestje is.

Samenwerking en uitwisseling

Educatieve activiteiten

Ervaringen delen en verder denken

Discussie over marktzaken

In gesprek met imkers in Frankrijk

en even uitrusten

Kutsungirira Beekeeping Society, Zimbabwe
Bouwwerkzaamheden:
Het slaapgebouw is bijna voltooid. Voor de inrichting van de slaapkamers heeft BeeSupport het project aangemeld
bij http://www.betterplace.org/projects/1657-kutsungirira-beekeeping-society
In iedere kamer komen twee bedden, een tafel, twee stoelen, een gordijn en een in de muur gemetselde kast.
Economische situatie:
In Zimbabwe is de economische situatie enigszins verbeterd sinds de invoering van de USD en Rand als officiele
betalingsmiddelen. Er zijn weer levensmiddelen en materialen te koop in de steden. Veel mensen hebben echter nog
geen toegang tot de buitenlandse valuta. Dat geldt voor veel kleine boeren maar ook voor leraren en ander
overheidspersoneel, die niet voldoende salaris krijgen uitbetaald. Omdat KBS via een Dollarrekening fondsen
ontvangt, is het nu weer mogelijk om in de stad Masvingo de materialen te kopen i.p.v. Zuid Afrika.
Daardoor zijn de cursuskosten gezakt van €190,- naar €155,- per cursist.
Training:
2009 is het jaar met het hoogste aantal cursisten. In januari 35 volwassenen, in juni 25 volwassenen en in augustus
31jongeren. In november volgt nog een cursus voor 25 volwassenen en in december een cursus voor 25 jongeren.
Oogstresultaten:
Er was dit jaar voldoende regen. De oogsten in 2009 hebben samen van 131 geregistreerde imkers 12.850 kg honing
opgeleverd, meer dan 1 ton. Hiervan wordt een deel door de families zelf genuttigd, een ander deel gebruikt voor
ruilhandel. KBS koopt zoveel mogelijk honing van de imkers op en gaat zich nu, om alle honing te kunnen
verkopen, op nieuwe markten in de regio richten, b.v. Mozambiek en Botswana. Door de stabiliserende economie
kan de organisatie langzaam reserves opbouwen voor het honing-voorfinancieringprogramma.
Zelfstandigheid van de organisatie.
KBS heeft nu negen betaalde medewerkers: De coordinator/trainer bijenhouden, de accountant/trainer boekhouden,
de technische man/trainer kastenmaken, de winkelbeheerder, de bewaker, twee tuinvrouwen/koks en twee
onderhoudsmannen. Samen - met vrijwilligers - draaien zij de organisatie. Zij worden deels uit de inkomsten
van verkoop van honing, groenten en andere producten betaald en deels door een tijdelijke bijdrage van de Elise
Spijkman Stichting.
Het beleid van KBS en BeeSupport is erop gericht, dat de organisatie KBS in 2011 zelfstandig kan draaien.
Aan toekomstige cursisten zal worden gevraagd, dat zij, als eigen bijdrage, de beroker aanschaffen.
Voor de overige kosten voor training en de uitrusting zal BeeSupport fondsen blijven werven

De drie hoofdgebouwen van KBS

De winkelbeheerder

Duurzaamheid en energievoorziening
BeeSupport staat voor duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid heeft onder andere betrekking op de
methoden van bijenteelt, bescherming van de natuurlijke vegetatie en grondstoffen, het gebruik van lokaal
beschikbare kennis en middelen en ontwikkelen van duurzame technologien.
BeeSupport stimuleert en ondersteunt haar partnerorganisaties graag bij het vinden van duurzame
oplossingen voor energie- en watervoorziening, communicatie en transport. Zo is sinds 2005 bij KBS de
‘Naïade’ in gebruik, een waterzuiveraar, die dagelijks 90 liter water uit een put of stuwmeer tot drinkwater
kan zuiveren. Dit apparaat werkt met een VU lamp op zonne-energie en is zo goed als onderhoudsvrij.
Dankzij de Naïade heeft KBS tijdens de Cholera epidemie in 2008 toestemming gekregen, om een groep
van 35 nieuwe imkers op te leiden. Groepsbijeenkomsten waren toen verboden i.v.m. besmettingsgevaar.
KBS onderzoekt nu in Zimbabwe en Zuid-Afrika, wat daar verkrijgbaar is aan zonne-energie systemen
voor verlichting, koken en koelen en het gebruik van computers, Internet en audivisuele apparatuur.
BeeSupport zoekt in Nederland informatie van en samenwerking met bedrijven en organisaties die
over de specifieke expertise beschikken en praktisch en/of financieel willen bijdragen.
KBS vervult in hun omgeving een voorbeeldfunctie voor andere organisaties en de bevolking.
Dat geldt ook voor REMODA in Oeganda, waar in 2010 het opleidingsgebouw gereed komt.

Het totaaloverzicht van KBS met gebouwen, bijenstal, boomgaard, groentetuinen, akkers en natuurbos.

