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Stichting BeeSupport  is  bezig  met  een inzamelingsactie  
voor de bouw van het IMKER TRAININGSCENTRUM  
voor  de  Kutsungirira  Beekeeping  Club  in  Zimbabwe.  

Het 2 jarenplan augustus 2006-augustus 2008 van Stichting BeeSupport bestaat o.a. uit de bouw van het imker 
trainingscentrum (3 gebouwen) en 4 beginnerscursussen bijenhouden. 
Van augustus 2006 tot augustus 2007 worden we gesteund door de Wilde Ganzen en NCDO voor 2 gebouwen en 1 cursus. 
De conditie is, dat als BeeSupport € 23.000 inzamelt, we er een fikse premie bovenop krijgen.  

De wachtlijst voor een beginnerscursus bijenhouden is de laatste 2 jaar opgelopen tot 
300 vrouwen, mannen en aids weeskinderen.  

Zij hebben het trainingscentrum hard nodig. 

              
                    theorieles onder het afdak                                            smullen, na de oogst van de honing. 
Nieuws 
- November heeft het geregend in Zimbabwe, de 
honing is in december en januari geoogst. 
De Honey Shop staat weer vol honing! 
-We staan in de bijlage van het december/ januari 
nummer van het blad Onze Wereld.  
-Sinds januari 2007 worden we ook gesteund door de 
Doe Zelf School van de Keizersgracht in Amsterdam.  
-Er komt in februari een interview met Ellen 
Michaëlis (secretaris van BeeSupport) in het 
plaatselijke Jordaan en Gouden Reael krantje.  
-Op 15 april komt dit project op radio en TV. De 
Wilde Ganzen gaan voor ons vliegen! 
-In het landelijk blad Bijenhouden komt een artikel 
over dit bijenproject.  

Vanaf augustus ‘06 tot februari ‘07  
is  € 7.311,60 bij elkaar gebracht. 
Waarvoor hartelijk dank namens de 
Kutsungirira Beekeeping Club  
en de Stichting BeeSupport. 
Zegt het voort! 
Blijf ons steunen !  
 
Rabobank 32.82.69.530 Hilversum 
t.n.v.BeeSupport.   
Zet uw naam en adres op het afschrift zodat we u 
kunnen bedanken en de nieuwsbrief kunnen sturen 
 

 
Stand van de werkzaamheden  

 40.000 stenen zijn door de leden van de bijenclub gebakken. 
De waterleiding is doorgetrokken, van 1.2 km verderop, naar de bouwplaats. 

Half januari is € 5.500 overgemaakt voor de omheining van het terrein en voor de start 
van de bouw van het gebouw waar leslokaal en keuken zich bevinden. 

De 300 wachtenden zien dat het mogelijk wordt om de cursus te gaan volgen! 
 



 
Aids in Afrika 
Ook in het Mwenezi district zijn door aids in veel dorpen, gebroken gezinnen en 
families. Veel weduwen en weduwnaars hebben nu alleen de zorg voor hun kinderen. In 
groter familieverband worden de aids-weeskinderen opgenomen. Daarom is het van 
belang, dat ook zij een steentje kunnen bijdragen in de kosten van hun levensonderhoud. 
 
Het doel is om binnen 2 jaar 100 aids-weeskinderen op te leiden tot bijenhouder. 
Zij komen uit het hele Mwenezi district  en hebben een plaats nodig om tijdens de cursus 
te overnachten. 
De kinderen, in de leeftijd tussen 8 en 15 jaar, krijgen in groepjes van 10 kinderen les en 
niet de gebruikelijke 20, omdat er meer persoonlijke aandacht nodig is. Ook is het beter 
de kinderen in een lokaal de theorielessen te geven, zodat ze zich beter kunnen 
concentreren. 

 

 
 

Theorieles bijenhouden aan de aids-weeskinderen.  
Deze cursus is door de kinderen van een school in Amsterdam bekostigd. 

  
 
 

Een cursus aan de tien aids-weeskinderen                               € 1.100,-- 
Onderdelen van de cursus zijn 10 Keniase bovenlattenkasten €    350,-- 
                                                 10 beschermende pakken         €    250,-- 
Voor de bouw van het Imker Trainingscentrum 
Neem  samen een raam voor uw rekening, voor zicht op een betere toekomst. 
de grote ramen kosten           € 270,-- p/stuk 
de kleine                                € 140,-- p/stuk 
Wees het cement tussen de stenen die de leden van de Kutsungirira Beekeeping Club  
in september gebakken hebben.  
Er zijn 310 zakken van          €    9.50 nodig. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 


