
 
 
 

Nieuwsbrief  
BeeSupport 
 mei 2007    
 

 

 

 
 
 

          Voorzitter: Jimmy Navarro                                          
Secretaris: Ellen Michaëlis 
Penningmeester: B-J van Wichen 
           Adviseur: Jane Aerts 

 
 

 Stichting BeeSupport 
Vinkenstraat 125 -1                     
1013 JP Amsterdam                    

Nederland                                            
020-625 00 36                                       

beesupport@hotmail.com                          
www.beesupport.com                  

 
De stand van de inzamelingsactie is  € 14.284  

Inmiddels is € 12.700 naar  Zimbabwe verstuurd. 
Wij zijn heel blij met de resultaten. Hartelijk bedankt gulle gevers! 

 
Als wij vóór augustus € 23.000 aan giften ontvangen, is het doel van het eerst actiejaar bereikt. 
Er kunnen dan 2 gebouwen gebouwd worden en 4 beginnerscursussen gegeven worden.  
In augustus starten we gelijk met het tweede actiejaar: het laatste gebouw van het imker 
trainingscentrum, 4 cursussen voor volwassenen en 4 cursussen voor aids-weeskinderen.  

 
Stand van de werkzaamheden  

Er is nu genoeg geld om het leslokaal, waar net mee begonnen is, af te bouwen.  
Februari/maart/april heeft men gewerkt aan de omheining van het terrein.  

November tot januari is gewerkt om de waterleiding door te trekken naar de bouwplaats. 
Augustus/september zijn de 40.000 stenen door de leden van de bijenclub gebakken. 

 
                      De 300 wachtenden zien dat het mogelijk wordt om de cursus te gaan volgen!  
 
Nieuws. 
- Op  10 mei  komt  Ellen Michaëlis  op  T.V. in het           In de eerste  5 maanden, tot  januari  
programma Nederland helpt van de EO, om 17.05 u.          is € 5.750 gegeven.  In de volgende 
op Ned. 2. De herhaling is 23 mei om 23.45 u.                    4 maanden tot nu, mei, € 8.534. 
Zij is gekozen als de Helpende Hollander.                           Tot augustus zijn er nog 3 maanden 
- In maart is men  begonnen   met  de oogst  van de             en nog € 8,716 te gaan. 
honing. Er was te  weinig  regen  gevallen, zodat de  
maïsoogst behoorlijk tegenviel. 
- In het landelijk blad  Bijenhouden  van juni en het                  Kutsungirira Beekeeping Club  
blad Dynamisch Perspectief en in de Telegraaf                          en Stichting BeeSupport 
komen artikelen over dit bijenproject.                                       danken u bij voorbaat! 
-Wij worden/zijn door meerdere stichtingen,  
bedrijven en particulieren gesteund.                                                 Wordt BeeSupporter  
- Stichting BeeSupport  is  uitgekozen  als  1 van de                    steun ons regelmatig! 
acht goede doelen in de Nacht van de Fooi op 2 juni.  
- De Pinksterdagen staan we op de beeldentuin  
’t Hoen in ’s Heerenberg.                                               Rabobank 32.82.69.530 Hilversum 
- Veel particulieren steunen ons door actie te voeren,                            t.n.v.BeeSupport. 
zij zetten BeeSupport op hun verlanglijstje. Anderen         
geven goederen, zoals een elektronisch orgel, die we            Zet uw  naam en adres  op het afschrift zodat we u  
op Marktplaats verkopen. Marjo, Petra, Geert en                   kunnen bedanken en de nieuwsbrief kunnen sturen 
Jennemien, Miek, hartelijk bedankt!  
        
 


