December 2021 – BeeSupport Nieuwsbrief – Nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Beste belangstellenden en lieve BeeSupporters,
Een tweede coronajaar zit er bijna op. BeeSupport heeft door COVID-2019 des te
duidelijker gezien hoe nodig het is om ondersteuning te bieden in ontwikkelingslanden.
Afgelopen jaar hebben we mooie plannen waar gemaakt, en over volgende plannen
informeren we u met een actuele website en een opgefriste nieuwsbrief.
Het team van BeeSupport wenst u allemaal gezellige dagen en een gezond 2022!
BATIRIRAI & KUTSUNGIRIRAI! = Volhard & ga door in moeilijke tijden!

Origineel cadeau voor de jaarwisseling

NIEUWE ACTIE – LATEN WE KBS MOBILISEREN
Wij willen Kutsungirira Beekeeping Society
samen vleugels geven!
Met een eigen pick-up met open laadbak
kunnen de leden van de coöperatie
door eerlijk werk in de bijenteelt
ongelijkheid en armoede bestrijden.
Wilde Ganzen helpt: bij elke euro die BeeSupport
ophaalt leggen zij 50 cts.

waar u iets mee geeft en zelf iets aan heeft!
RINKELENDE NIEUWJAARSBAL UIT MEXICO

Help U ook mee? Alle bijtjes helpen!

Andere jasjes voor website en nieuwsbrief

Wist u, dat u gratis kunt doneren?
Bij elke aankoop bij supermarkten, voor reizen,
huis, tuin, muziek, geluid en nog veel meer via:

BeeSupport heeft al jaren de ANBI-status.
Binnenkort publiceren we het nieuwe beleidsplan,
jaarverslag en de financiële verantwoording 2021.

IBAN NL41 RABO 0328 2695 30

Nu de website actueel is, hebben we ook de
nieuwsbrief geëvalueerd: de functie is veranderd
en met toenemende digitalisering zijn er nog maar
een paar ‘papieren’ BeeSupporters.
Deze nieuwsbrief kreeg dus ook een nieuw jasje:
we komen kleurig naar u toe in heldere blokken.
Laat ons weten wat u ervan vindt!

.
Klik op het plaatje - het kost u geen cent extra,
maar levert wel echte euro's op voor BeeSupport!

TEBO – HOOGTEPUNT IN ZICHT

Aanvragen, adviezen en samenwerking

Het BeeSupport project in Soroti, Uganda vordert!

Naast de lopende projecten komen er regelmatig
verzoeken aan BeeSupport binnen van lokale
partijen: voor cursus of (mede-) financiering om
een van de 17 SDG te realiseren.
BeeSupport geeft ook bijenteelt-adviezen aan
andere organisaties, die projecten willen
uitvoeren in ontwikkelingslanden.

Het lesgebouw nadert het hoogste punt.
Lees op onze website verslag van dit project.

We werken samen met andere stichtingen om op
die manier samen meer te bereiken.
Het is niet niks en geen nieuws wat we doen!

