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BeeSupport ondersteunt initiatieven van boeren in Afrika die met bijenhouden hun leefomstandigheden verbeteren 
 

BeeSupport in de prijzen gevallen! 
BeeSupport is geëindigd als één van de vijf winnaars van de World of Difference 2008 competitie  

van de Vodafone Netherlands Foundation 
 

World of Difference 2008 
 
Op 29 september heeft de Vodafone Netherlands Foundation de vijf winnaars 2008/2009 van de jaarlijkse 
World of Difference competitie bekendgemaakt. De prijs - een jaarsalaris en onkostenvergoeding - stelt de 
prijswinnaars in staat, een jaar lang fulltime voor een Goede Doelen organisatie van hun keuze te werken. 
Er waren rond de 200 inschrijvingen, waaronder ook die van Bert-Jan van Wichen en Ellen Michaëlis.  
Groot was de trots en de spanning toen bekend werd dat Ellen één van de acht finalisten was, die een 
persoonlijke presentatie mochten geven voor de deskundige en onafhankelijke jury. Deze jury koos na 
afloop daarvan de vijf winnaars. (Zie ook www.worldofdifference.nl) 
De zeven juryleden waren zeer geïnteresseerd en onder de indruk van het werk van BeeSupport en de 
plannen en mogelijkheden om in de komende jaren in méér landen méér imkers op te leiden.  
Als winnaar kan Ellen van 1 november 2008 tot 31 oktober 2009 fulltime voor BeeSupport aan de slag.  
Het werk van BeeSupport zal daardoor met sprongen vooruit kunnen gaan.   
 

 
 

Bee a S(up)porter:  Benefietwedstrijd voor BeeSupport bij Tennisvereniging Nieuw Vennep 
Op 15 juni 2008 speelden in Nieuw Vennep 60 tennissers van alle leeftijden voor BeeSupport.  
De sportieve geest zat er goed in. Het gevoel dat zij samen voor het goede doel bezig waren gaf de spelers 
vleugels. Ook zon en wind hadden er zin in. De deelnemers hebben genoten van de ontspannen activiteiten 
en de spannende lootjestrekking. De geslaagde dag heeft ten bate van het slaapgebouw van de Kutsungirira 
Beekeeping Club in Zimbabwe € 1088,- bijeengebracht.  
De vier organisatoren, Clariet, Masha, Marit en Sylvia, hebben met dit creatieve evenement hun derde jaar 
van de studie Event and Leisure aan de Hogeschool InHolland in Diemen succesvol afgerond.  
De dag werd gesponsord door plaatselijke ondernemers en de Tennisvereniging Nieuw Vennep. 
De indrukwekkende uitstalling van honing en andere bijenproducten van Imkerij De Drie Bijen en de foto’s 
van BeeSupport over het imkerproject in Zimbabwe lieten mooi zien, waar het allemaal om te doen was. 
  
Nieuw Bestuur 

Nieuwe bestuursleden 
Op 15 augustus 2008 is het vernieuwde bestuur van BeeSupport bij 
de kamer van Koophandel ingeschreven. 
Karstine Hovingh (foto midden) is de nieuwe Voorzitter, Kerime 
Sener (links) neemt de functie van Secretaris van Ellen Michaelis 
over. Bert-Jan van Wichen (rechts), voorheen Penningmeester, 
is nu algemeen bestuurslid. 
Met groot enthousiasme en elan gaan zij de doelstellingen van 
BeeSupport uitdragen en werken aan de professionalisering van de 
stichting. De functie van Penningmeester is nog vacant. 



 
 
 
 

Projectnieuws 
 

 
Kutsungirira Beekeeping Club in Zimbabwe 
Gebouwen: Het klaslokaal met keuken (foto hieronder) is in 
maart opgeleverd. Het voorlichtingsgebouw is bijna klaar en 
wordt in september afgerond. Klanten en schoolklassen 
kunnen daar zien wat er allemaal bij het imkeren komt 
kijken. Met het slaapgebouw kan een begin worden 
gemaakt, maar er is € 50.000 nodig.  
 

   
  KBC Leslokaal met keuken 
 
Oogst: Door té hevige regenval en overstromingen in de 
eerste maanden van 2008 hebben de imkers een aanzienlijk 
deel van de honing (naar schatting 2000 liter) verloren. 
Bijenkasten werden weggespoeld of de honing werd 
onbruikbaar door vocht. Eén gelukkige bijkomstigheid: Er 
kon wél meer bijenwas worden geoogst uit kasten die door 
de bijen waren verlaten, dus meer kaarsen voor eigen 
gebruik en verkoop.  
KBC zal samen met de imkers gaan werken aan betere 
bescherming van de bijenkasten tegen zulke extreme 
weersomstandigheden. 
Training: In augustus 2008 hebben weer 20 vrouwen en 
mannen de basiscursus voor bijenhouden kunnen volgen. 
Tijdens de oogstperiode november - januari zal het vervolg 
plaatsvinden. De cursisten die intussen succesvol hebben 
geoefend krijgen na afloop een certificaat. 

 
Kesogon Self Help Group in Kenia 
Kasten en gereedschappen: Op verzoek van Kesogon Self 
Help Group heeft BeeSupport € 500 voor gereedschappen en 
materiaal voor bijenkasten naar Kenia overgemaakt. 
  

    
Gereedschappen en materialen voor het maken van bijenkasten 
 
Rwenzori Mountains Development Association in Uganda 
Cursus: Van 7 – 13 september volgen zeven leden van 
REMODA, imkers en projectleiders, op kosten van 
BeeSupport de basiscursus bijenhouden bij Baraka 
Agricultural College in Kenia. Deze cursus geeft een goede 
startbasis voor het opzetten van een imkerij en om zelf anderen 
te kunnen trainen. 
Peter Otengo en Michael Hungwani hebben beide deze cursus 
gevolgd en daar veel baat bij gehad voor hun werk als 
coördinator en trainer.  
Fondswerving 
Voor REMODA voert BeeSupport óók actie voor een gebouw, 
waarin het leslokaal, de werkplaats en het kantoor gehuisvest 
worden. Het bedrag dat BeeSupport hiervoor moet inzamelen, 
is €12.650. Een deel hiervan gaat BeeSupport werven via de 
1%CLUB, www.1procentclub.nl  

 
Nieuwe vrijwilligers 
Audrey heeft voor BeeSupport de jaarcijfers van 2006 en 2007 gereedgemaakt voor de accountant en de 
boekhouding voor 2008 in een nieuw systeem ingevoerd. 
Jacqueline heeft zich – met haar auto – spontaan aangeboden voor transportklussen en deelname aan 
markten en activiteiten. Op 20 juli is zij samen met Ellen naar de Open Dag bij Imkerij De Drie Bijen 
geweest. 
 

 
Blijft u de imkers steunen? 

 
Rabobank32.82.69.530, Hilversum                                                                         Kamer van Koophandel: 34216818 

 
BeeSupport heeft sinds augustus een kantoorruimte! 

Die is in onderhuur, betaalbaar en héél mooi gelegen met uitzicht op het Prinseneiland. 
Het nieuwe bezoek – én postadres is: 

Stichting BeeSupport 
Tussen de Bogen  48 
1013 JB Amsterdam 

Telefoon: 020 – 707 3104 
 

De markt presentatie op de Noordermarkt gaat door als vanouds. 


