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Wij hebben ons inzamelingsdoel van augustus 2006 tot augustus 2007 gehaald! 

Van meer dan 200 particulieren, stichtingen en bedrijven ontvingen wij € 28,095,38 
voor het Imker Training Centrum van Kutsungirira Beekeeping Club in Zimbabwe. 

 
Met de verhoging van Wilde Ganzen en NCDO komt het totale budget voor fase 1 
van het KBC twee-jarenplan  voor twee gebouwen en vier beginnerscursussen  rond. 
 

De Nacht van de Fooi heeft inclusief verdubbeling € 110.000,- voor acht projecten opgeleverd! 
Het bedrag voor BeeSupport is nog niet bekend, maar vormt alvast een goede start voor fase 2. 

BeeSupport was het Goede Doel van het Midzomer Natuurfestival op 23 juni in Bussum. 
Wij kregen leuke reacties op de artikelen in Bijenhouden en Dynamisch Perspectief. 

Het feestcadeau van Familie van der Woude was een grandioos succes. 
Celia heeft voor BeeSupport aan een sponsorloop meegedaan. 
Annemiek sponsort de beginnerscursus voor 10 Aidswezen. 

Aan iedereen onze hartelijke dank! 
 
Door Wilde Ganzen is al € 16.700,- naar Zimbabwe overgemaakt voor de waterleiding, 
de omheining, de onderbouw en het dak van het leslokaal. BeeSupport heeft al € 2700,- 
overgemaakt voor de projectcoördinatie en voor de opleiding voor 20 Aids-weeskinderen. 

 
Training voor Aids-weeskinderen 

De training is gepland voor 10 - 22 augustus 2007, tijdens de schoolvakantie.  
De cursus wordt alsnog op de oude cursusplaats gegeven, het erf van Michael Hlungwani. 

Voor de slaapplaatsen worden tenten geleend. 
Met de opgedane kennis en de imkeruitrusting kunnen de kinderen gelijk  

aan de slag en in januari 2008 al honing en bijenwas oogsten!  
 
Nieuws 
Honingoogst en voorfinanciering- 
programma 
- De honingoogst van april - juni 2007 
was succesvol. 900 liter honing zijn al 
verpakt in 2400 potjes. De verkoop is 
volop gaande, méér honing wordt gekocht  
- KBC heeft via bemiddeling door 
BeeSupport in de W.H.Jens Holding BV 
een financier gevonden voor een lening 
van €  2500,-.  
- Dit geld wordt - samen met een gift van 
de ASN-bank van € 1000,-, besteed aan 
voorfinanciering van de honing, die KBC 
koopt van de imkers. Moesten de imkers 
voorheen wachten tot de honing in de 
Honey Shop was verkocht, nu krijgen zij 
direct bij levering betaald.                    - 

Het probleem, dat het overeengekomen 
bedrag door inflatie veel minder waard 
werd, wordt hierdoor omzeild.  
- De inflatie in Zimbabwe is een groot 
probleem en de honingprijzen moeten 
steeds worden bijgesteld. Als KBC, 
volgens de contractuele voorwaarden, het 
geleende basisbedrag op peil houdt met de 
winst uit verkoop, kan na iedere oogst 
opnieuw honing worden ingekocht. Nóg 
meer imkergroepen hebben nu baat bij het 
werk van KBC. 
 
Het voorfinancieringsprogramma is een 
grote stimulans voor imkers om meer 
bijenkasten aan te schaffen. Het aantal 
kasten per imker varieert van 1 tot 40. 



Apimondia 2007 
Wij zij heel druk bezig met de 
voorbereiding van deelname aan de 
Apimondia 2007, het Internationaal 
Imkercongres, dat in september in 
Melbourne plaatsvindt. Ellen kan 
daar Michael Hlungwani en Miriro 
Muhera van KBC ontmoeten.  
Deze gelegenheid tot ontmoeting, om 
zaken goed door te spreken, is van 
vitaal belang als waarborg voor de 
continuïteit van het project.                           
 

 
De financiering van reis en verblijf 
van 14 dagen is helaas nog niet 
helemaal rond.  
 
Wilt u ons ook dáárbij steunen? 
Wij geven graag meer informatie  
over het benodigde bedrag van  
€ 3000,-  per persoon.  
 
Rabobank 32.82.69.530  
BeeSupport  Hilversum 
o.v.v. Apimondia 2007 

                               
 

 
 
 

 

     Michael Hlungwani (blauw overhemd)                                              Ellen Michaëlis participeert in de Committee for  
     in de Workshop honinghandel in Afrika                                            Beekeeping for Rural Development. 
     op de Apimondia in Dublin 2005.                                                      Zijzelf nam de foto op de Apimondia in Durban 2001. 

 
Lezingen, workshops, uitwisseling van ervaring en kennis 

Miriro Muhera zal een lezing geven over de Kenia bovenlattenkast  
versus bijen houden met holle boomstammen en over het verschil in honingopbrengst  

van verspreid opgestelde kasten versus kasten die in bijenstallen bij elkaar staan. 
Onderlinge Afrikaanse contacten: o.a. ApiTrade Africa 

De Apimondia is voor de Afrikaanse bijenhouders bijna het enige middel tot communicatie  
met imkers uit andere landen, inclusief Afrika. Michael Hlungwani nam in 2005  

op de Apimondia in Dublin actief deel aan de workshop over handel in honing in Afrika.  
Op de Apimondia in 2007 zal het eerste openbare optreden van ApiTrade Africa zijn. 

Internationale Samenwerking: Bijenteelt als middel tot welzijn en economische vooruitgang 
Sinds 2001 heeft Ellen Michaëlis zitting in de Committee for Beekeeping for Rural Development. 

De leden zijn afkomstig uit alle continenten. Zij spannen zich in voor bevordering van bijenhouden  
als bron van inkomsten en welzijn voor de (plattelands)bevolking in ontwikkelingslanden. 

Waarschijnlijk het meest besproken onderwerp op de Apimondia: Het verlies van veel bijenvolken 
Het grootste probleem, wereldwijd, voor o.a. de bijenhouders, is het verlies van vele bijenvolken. 
In de V.S. is dit 70% - 80 % van de bijenpopulatie. Er worden veel mogelijke oorzaken onderzocht.  

Onderling contact om de reden te vinden is hoogstnoodzakelijk.  
Leerzame excursies: Bezoek aan lokale imkerijen en een Eucalyptusverwerkingsbedrijf. 
Op Kangeroo Island kunnen Michael en Miriro leren over het destilleren van Eucalyptusolie  

uit de bladeren en over de vele toepassingsmogelijkheden van de Eucalyptusolie. 
Zij kunnen daar o.a. ook het imkerbedrijf Bellavista bezoeken, waar een zeer ervaren, van oorsprong 

Zimbabwaanse, imker werkzaam is. Deze ontmoeting is van bijzondere betekenis voor alle betrokkenen. 
De internationale Apimondia vindt tweejaarlijks plaats. 


