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Beste Belangstellende, beste BeeSupporter,
Het Coronavirus beheerste het afgelopen jaar het leven van velen in de hele wereld. 
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief in goede gezondheid ontvangt en met plezier zult lezen.

Covid-19
BeeSupport heeft contacten in verschillende landen in Afrika. De berichten die ons bereiken 
spreken van stilvallende reisbewegingen en verbod om met meer dan 10 mensen samen te zijn. 
Samenkomsten en vervoer zijn nodig om naar school of training te gaan, om voedsel te vinden, te 
kopen of te verkopen, om inkomsten te verwerven. Het toch al lage inkomen vermindert, medische 
zorg is minder bereikbaar, scholingsgraad gaat omlaag. Vele kleine handelaren en middenstanders 
worden mogelijkheden ontnomen om initiatieven te ontplooien. 
Door COVID-19 en andere gebeurtenissen afgelopen jaar, zoals meer protesten van de Black Lives 
Matter-beweging en de recente verkiezingsuitslag in Amerika, lijken de machtsverhoudingen op de 
wereld te verschuiven. Alles wordt anders, het zal anders moeten worden, maar wordt het beter? 
We gaan in ieder geval vooruit en daarbij is één ding zeker: zonder veerkracht zijn we nergens. 

Ons project in Uganda - TEBO, Soroti: 'Honeybees in villages' 
In december 2019 was onze voorzitter Annemieke Timmerman als PUM Expert Beekeeping naar 
Uganda. Op verzoek van een lokale ondernemer was zij twee weken op bezoek bij imkers, deed 
onderzoek naar de stand van de imkerij en adviseerde over bijenteelt.
Als lid van Partin kwam BeeSupport in aanmerking voor financiering van projecten in Oost-Afrika. 
De bevindingen van de PUM-missie werden tevens gebruikt om een project voor BeeSupport te 
formuleren. De aanvraag voor opleiding, bijenkasten en een centrum werd medio 2020 goedgekeurd 
en we konden aan de slag!
Voor dit project is een lokale organisatie opgericht met de naam: Teso Bee Development 
Organization Ltd. (werktitel: TEBO). Deze plaatselijke organisatie gaat de versterking van de 
bijenteeltsector in de TESO regio en het opleiden en uitrusten van kleinschalige boeren en 
bijenhouders bevorderen en begeleiden. Hierdoor vindt economische ontwikkeling in kleinschalige 
gemeenschappen (de villages) plaats en gaat de levensstandaard omhoog. Ook zal de ontwikkeling 
van een toonaangevend educatief centrum voor de bijenteelt het bewustzijn vergroten over het 
belang van bestuiving, honingbijen en andere insecten bij boeren, bijenhouders en niet-
bijenhouders. Dit project biedt perspectief in termen van opleiding, training, wetenschap, toerisme 
en handel/marketing.



Ons project in Zimbabwe - KBS, Mwenezi District: 'Volharden in moeilijke tijden' 
Training
Bij Kutsungirira Beekeeping Society in Zimbabwe moesten in de periode van de totale lockdown 
de vaste medewerkers naar huis worden gestuurd. Wél verbleef de coördinator Michael Hlungwani 
met vier gezinsleden in het opleidingscentrum om alle dagelijkse werkzaamheden te verzorgen: 
de imkerij, boomkwekerij, tuinen, visvijver en kippen. Deze zijn deels educatieve, deels inkomsten 
genererende projectactiviteiten. Zij leveren tevens een bijdrage aan de maaltijden voor 
de cursusdeelnemers en de catering voor bezoekers van het KBS restaurant.
De voor april 2020 geplande cursus voor 20 vrouwen en mannen moest vanwege COVID 19 
worden verplaatst. In augustus kon deze met de vereiste voorzorgmaatregelen gelukkig wél 
doorgaan. En ook in oktober was er weer een cursus voor een nieuwe groep. En in december is een 
cursus gepland voor 20 schoolkinderen tijdens hun schoolvakantie. 
Ook voor 2021 staan al kandidaten op de wachtlijst. Door de zichtbaar positieve effecten willen 
steeds meer mensen leren bijenhouden om hun leefomstandigheden te verbeteren!

Vervoer
KBS heeft inmiddels meer dan 700 imkers opgeleid. Zij houden onderling contact en werken samen 
in dorpsverband. Via gekozen vertegenwoordigers wordt met het team van KBS gecommuniceerd. 
Zo kunnen problemen worden besproken en opgelost. 
Tot 2010 beschikte KBS over een eigen voertuig om de imkers terplekke te bezoeken voor advies,  
vervolgtrainingen te organiseren en honing op te halen die in de Honey Shop werd verkocht.  Ook 
konden de cursisdeelnemers met hun bijenkasten naar huis worden vervoerd. Momenteel moet voor 
elke rit een auto worden gehuurd. Dit wordt steeds duurder en lastiger en daardoor wordt de soepele 
uitvoering van de plannen ernstig belemmerd.
De noodzaak van een eigen transportmiddel is steeds duidelijker geworden, onder andere ook omdat 
de cursisten van verder weg toestromen en het openbaar vervoer verslechterd is.
KBS heeft BeeSupport om ondersteuning gevraagd bij de aanschaf van een passend transportmiddel 
en wij zoeken contact met organisaties en individuen die daarbij kunnen helpen.
Heeft u ideeën of wilt u zich hiervoor inspannen? 

Wilt u BIJ-dragen?  
Door onze contacten in met name Afrikaanse landen kunnen we kansrijke projecten bij uw gift 
vinden. Van klein tot groot: we kunnen een familie al faciliteren met € 200 voor training tot 
bijenhouder, top-bar-hive, imkerspak en set gereedschap. Grotere projecten zijn bijvoorbeeld de 
bouw van een lokaal bijenteelt-centrum, waar gemeenschappen in gebieden met een straal van 50 
tot 100 km van kunnen meeprofiteren. Naast onze eigen inhoudelijke kennis hebben wij ter plaatse 
betrouwbare contacten. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw geld goed terecht komt. Meer informatie 
over uw gift op https://www.beesupport.nl/anbi.php 
Zonder inspanningen van de ambassadeurs, zonder de giften van kleine en grote gevers en zonder 
belangrijke fondsen kan BeeSupport de gewenste resultaten niet bereiken. Namens de bijenhouders 
die afgelopen jaar ondersteuning en bijdragen hebben gekregen hartelijk dank! 

Wij wensen iedereen een heel fijne decembermaand en een gezond en voorspoedig 2021!

Het team van BeeSupport

www.beesupport.nl
Tussen de Bogen 48, 1013JP Amsterdam, 06-25424425, info@beesupport.nl

IBAN: NL41 RABO 0328 2695 30

https://www.beesupport.nl/anbi.php

