Door het succes van Kutsungirira Beekeeping Club is de wens ontstaan
ook andere imkercoöperaties in ontwikkelingslanden te ondersteunen vanuit Nederland.

Daarvoor is op 1 december 2004 de Stichting

opgericht.

Voorzitter : Jimmy Navarro,
directeur van Green Development Foundation
Secretaris : Ellen Michaëlis
Penningmeester : Bert-Jan van Wichen

Wij ondernemen activiteiten om fondsen te werven en om bekendheid te geven aan het belang
van bijenhouden voor verbetering van inkomen en welzijn van de bevolking.
De vrijwilligers van BeeSupport geven lezingen over de manier waarop de imkers bijen en
milieu beschermen en door goed beheer honing en bijenwas oogsten voor eigen gebruik en
handel. Deze zeer leerzame en interessante lezing kost € 60.- .
Op scholen leren wij kinderen kaarsen maken die zij kunnen doorverkopen aan familie en
vrienden. De opbrengst is bedoeld voor de bijenhouders in Zimbabwe en Kenia.
Scholen, die sponsorlopen organiseren, kunnen geld inzamelen voor de imkerprojecten.
Wij zijn bezig als een bij!
We zijn ieder jaar te zien op milieu- en bijenmarkten.

Steun

Onze stichting werkt momenteel met twee projecten samen:
Kutsungirira Beekeeping Club in Zimbabwe en Kesogon Self Help Group in Kenia

Kutsungirira Beekeeping Club (KBC)
KBC werkt sinds 1997 aan verbetering van
de leefomstandigheden van de bevolking van
Mwenezi District door productie van honing
en andere bijenproducten voor eigen
consumptie en verkoop, door het planten
van bomen en bloeiende gewassen
en door bescherming van het milieu.
Sinds de oprichting zijn 200 bijenhouders
opgeleid. 60% daarvan zijn vrouwen en
14 schoolkinderen. Alle cursisten krijgen na
afloop van de training een set beschermende
kleding, een beroker en een bijenkast, betaald
van uw donaties. Er is een wachtlijst van
meer dan 300 belangstellenden voor training.

Kesogon Self Help Group
In maart 2005 is de samenwerking tussen
Kesogon Self Help Group en BeeSupport
van start gegaan.
Wij kennen Peter via de Apimondia 2001.
Sindsdien is er regelmatig contact geweest.
Het project in Kenia ligt dicht bij de grens
naar Uganda en er zijn transportverbindingen
via de plaatsen Kitale en Nakuru naar Nairobi.
De imker Peter Otengo gebruikt daar naast
houten kasten ook traditionele huishoudpotten van klei om bijen te houden.
De groep telt 35 leden die een imkercursus
willen volgen.

Goede oogsten

Honingwinkel geopend

De producten
en de afzetmarkt

KBC actueel
De vraag naar honing overtreft de huidige productiecapaciteit van KBC.
Honing wordt gebruikt als zoetstof, zowel in de huishouding als ook in bakkerijen, restaurants en de
voedselindustrie. Het is lekker, voedzaam en gezond.
Honing, pollen, propolis en bijenwas worden ook verwerkt in zeep, zalf en medicijnen.
Bijenwas wordt vooral verwerkt tot kaarsen, boen- en meubelwas.
Naar al deze producten is grote vraag in de directe omgeving, in de regio en in de buurlanden.
KBC levert aan de steden Masvingo, Chiredzi, Shishavane, Rutenga en Beitbridge en door de
gunstige positie langs de hoofdweg ook aan Mozambique en Zuid-Afrika en Zambia.
De imkers besteden veel aandacht aan ontwikkeling van goede verwerkingstechnieken, verpakking
en presentatie, het regionale distributienetwerk en degelijke administratie.

Op 24 december 2004 is de eigenhandig gebouwde winkel gestart met de verkoop van honing en
bijenwaskaarsen. Hiervoor zijn een winkelbediende en een bewaker in dienst genomen.
De winkel ziet er bijzonder attractief uit vanaf de hoofdweg. Hij ligt op 35 km afstand van het dorp
Shazhaume, waar Michael Hlungwani woont en waar tot nu toe de trainingen plaatsvonden.
KBC heeft in 2005 een eigen auto met laadbak gekregen van MIVA, (Missie Vervoersmiddelen Actie),
Deze organisatie ondersteunt pioniers in ontwikkelingslanden met vervoer- en communicatiemiddelen. Met deze auto kan de honing bij de verspreid wonende imkers worden opgehaald voor
verkoop in de winkel.
Op het winkelterrein wil KBC ook een bijenmuseum inrichten en videoshows geven over bijen voor
toeristen, scholen en andere belangstellenden. De entreegelden dragen bij tot inkomsten voor de club.

De natuurlijke vegetatie van Mwenezi District is heel geschikt voor bijenteelt met vele bomen en
struiken waar de inheemse bijen op afkomen.
Michael Hlungwani was eerst hobby-imker met geïmproviseerde bijenkasten. Hij liet in 1996 door
een meubelmaker een aantal bovenlattenkasten maken en zette daarmee de eerste stap naar een
professionele aanpak. Na de eerstvolgende oogst van de Hlungwani’s van 40 potjes honing was er
veel vraag naar hun honing. Het succes wekte de belangstelling van de omwonende boerenfamilies.
Tien families kwamen bij elkaar en vormden de Kutsungirira Beekeeping Club.
Door elk jaar meer imkers op te leiden is de honingopbrengst in Mwenezi District enorm toegenomen:
In 2004 werd van 153 bijenkasten 935 liter honing geoogst.
Deze hoeveelheid is goed voor 2467 potjes met een marktwaarde van € 3577,-.
De verkoopprijs was toen € 1,45 euro per potje.
In 2005 werden 234 kasten geoogst met een opbrengst van 1210 liter honing, zo’n 3227 potjes.
Uitgaande van dezelfde prijs per potje komt de marktwaarde neer op € 4679,-.

Watervoorziening

Op twee manieren streeft KBC ernaar de honingproductie verder te verhogen:
1. Door meer imkers op te leiden
2. Door met behulp van irrigatie meer bloeiende gewassen te telen als voedingsbron voor de bijen.

Op de plaats, waar de Kutsungirira Beekeeping Club is begonnen, zijn op loopafstand al veel imkers
opgeleid. Afhankelijk van de regenval, die soms een of meerdere jaren uitblijft, kunnen zij één of twee
keer per jaar oogsten.
Op 200 m afstand ligt een klein stuwmeer. Wij onderzoeken hoe wij dit water kunnen gebruiken voor
drie of zelfs vier oogsten per jaar. Zodat deze imkers meer voedsel en honing kunnen produceren.
Denk daarbij aan:
- verbetering van het watertransport door middel van pompen en watertanks
- aanleggen van irrigatiekanalen naar kleine akkers, tuinen en boomgaarden.
Het waterprogramma zal een belangrijk deel uitmaken van het plan van KBC voor de komende jaren.
BeeSupport wil - met uw hulp - daarbij helpen.

Elke twee jaar vindt er een
internationaal bijencongres plaats,
de Apimondia, waar bijenhouders en
wetenschappers uit de hele wereld
samenkomen voor presentaties,
tentoonstellingen en workshops.
Deze keer, in Ierland, was er veel
aandacht voor bijenteelt in
ontwikkelingslanden. Voor de imkers
van de twee projecten en de
bestuursleden van BeeSupport was
het een goede gelegenheid voor
uitwisseling van kennis en idee n en
het leggen van contacten met
gelijkgezinden.
Michael heeft zelf een presentatie en
workshop gegeven over zijn eigen
werkpraktijk.

Publiciteit en fondswerving

Apimondia 2005 in Dublin

En verder . . .
Sinds de laatste nieuwsbrief hebben
de vrijwilligers van ‘Alle bijtjes helpen’
presentaties gegeven bij diverse
imkerverenigingen en scholen. De
leeftijden binnen ons geïnteresseerde
publiek lopen van 4 tot in de 80 jaar.
In weer en wind waren de ‘helpende
bijtjes’ ook te vinden op jaarlijks
terugkerende bijenmarkten en open
dagen. Speciale exposities in Artis en
Voorlichtingscentrum De Zandwaaier
in Overveen trokken vele aandacht.
Al deze activiteiten dragen bij tot
grotere bekendheid van bijenhouden
voor ontwikkeling en helpen om
fondsen en nieuwe donateurs te
werven.

In 2006 zal onze website www.beesupport.org worden gelanceerd met informatie over
doelgroepen en plannen, nieuws, fotoreportages en links naar andere bijenpagina’s.

Wij danken u, de donateurs, voor uw bijdrage aan de bereikte resultaten.
Voor de realisatie van het nieuwe uitbreidingsplan vanaf 2006
van Kutsungirira Beekeeping Club
vragen wij wederom uw ondersteuning:
Bomen kweken en planten voor meer bloesem als voedsel voor de bijen
Een klaslokaal en een accommodatieblok bouwen
Een bijenstal opzetten voor training en voorlichting
Trainingen en starterspakketten voor 300 nieuwe imkers

Uw donaties zijn zeer welkom
op
Bankrekening 32.82.69.530
t.n.v. Stichting BeeSupport
Rabobank Hilversum-Vechterplassen
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