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Api Africa Symposium: African Bees for a Green and Golden Economy

Van 11 tot 16 november vond het 1e Api Africa Symposium plaats in Arusha, Tanzania. 

Door initiatief van BeeSupport is het gelukt om dit Afrikaanse symposium als officieel Apimondia 
evenement te organiseren. 
Hiermee hebben de visie en intentie van BeeSupport, nl om het bijenhouden in Afrika naar een hoger 
niveau te tillen teneinde het aanwezige potentieel daadwerkelijk aan te kunnen spreken, hun 
volledige beslag gekregen en daar mogen we met recht trots op zijn. Het is de ultieme beloning voor 
jaren van ploeteren en vooral afzien, uiteindelijk in Afrika de speciale aandacht te kunnen vragen en 
op hoog niveau de draagkracht te ontwikkelen voor het bijenhouden als economische gangmaker.  
Door zoveel mensen te inspireren met de gave en kracht van bijen en bijenteelt is er met dit 
symposium daadwerkelijk een fantastisch begin gemaakt voor een ‘Green en Golden Economy’.
Iets wat BeeSupport al jaren lang voor ogen stond.

Bijenhouders alsmede beleidsmakers, ministeries en NGO's die invloed uitoefenen op ecologische en 
economische ontwikkelingen in hun land van herkomst zullen van deze unieke ervaring nog jaren 
profijt hebben en hun omgeving kunnen inspireren.
Rond duizend deelnemers en bezoekers waren aanwezig, voornamelijk uit Afrikaanse landen.
De talrijke workshops, wetenschappelijke presentaties, ronde tafeldiscussies en poster presentaties, 
alles was van een hoog niveau en genoot zeer veel belangstelling.  
Onze voorzitter en initiatiefneemster Karstine Hovingh was uiteraard bij het hele gebeuren aanwezig:
“Dat het Symposium zo goed zou uitpakken heb ik wel als mogelijkheid gezien anders was ik er niet 
eens aan begonnen maar als het dan ook echt helemaal lukt in alle beoogde opzichten is meer dan 
fantastisch om mee te kunnen maken. Ik heb de voorzitter van de Apimondia, Gilles Ratia en de 
secretaris-generaal Riccardo Jannoni nog nooit zo enthousiast gezien. Beiden benoemden in hun 
slotwoord de bijzondere en warme sfeer van het geheel en vonden het zelfs de best georganiseerde 
Apimondia ooit (!) en deze eer komt volledig toe aan onze geweldige Tanzaniaanse partners en 
vrienden die hier iets ongelooflijks neergezet hebben.

Voor iedereen die erbij aanwezig was staat al vast dat op het 1e Apimondia Symposium 
on African Bees and Beekeeping 2014 een vervolg gaat komen. 
Ook hiervoor zal BeeSupport zich weer inzetten! “

 

        

           Onze voorzitter Karstine Hovingh met Hussein Msuya, één van de beekeeping officers van het Ministerie  van Natural 
            Resources  and Tourism met wie zij in 2011 wekenlang door Tanzania is gereisd om het symposium voor te bereiden.                  



BeeSupport is óók zeer actief als Twitteraar!

Vanaf maart 2011 heeft BeeSupport een wijd Twitter netwerk opgebouwd
met meer dan 3200 volgers en bijna 3500 verstuurde Tweets.

De focus ligt op interessante berichten over bijen
en het wel en wee van de bijen wereldwijd. 

Dat de bij het nog altijd niet makkelijk hebben in deze tijd moge duidelijk zijn.
Veel interessante en relevant informatie.

 Volgen dus ! 

Bedrijven maken zich sterk voor BeeSupport

DIPAM Kaarsenmakerij uit Driebergen geeft bekendheid aan BeeSupport 
door de nieuwe WERELDLICHT kaars.

Het werk van BeeSupport wordt op de mooie kubusverpakking van de Wereldlicht-kaars 
gepresenteerd
in de Nederlandse, Franse en Duitse taal. De kaars wordt in 14 landen verkocht. Van iedere verkochte 
kaars gaat 25 eurocent naar BeeSupport. Met dit bijzondere cadeau ondersteunt Dipam 
Kaarsenmakerij de imkeropleiding voor vrouwen, mannen en AIDS-wezen in Afrika.

Zie hiervoor ook  www.dipam.nl/nl/nlproducten/product/view/4/95                                                               

Stucadoorsbedrijf De Stuc Gigant uit Zwanenburg steunt BeeSupport !

Op de website van de Stuc Gigant kunnen klanten via het BeeSupport icoontje doorklikken naar de 
donatiepagina met alle informatie hoe zij iets voor BeeSupport kunnen betekenen.

Dit prachtige initiatief sluit heel mooi aan bij de bijenwereld want bijen zijn meesterlijke 
bouwlieden.
Honingbijen staan het meest bekend om de ingenieuze honingraat van bijenwas waarin de koningin 
haar eitjes legt. Er bestaan echter ook metselbijen en behangersbijen die voor hun cellen zand en 
speciaal toegesneden blaadjes gebruiken om de broedcellen af te sluiten en te bekleden.

Zie hiervoor ook  www.stuc-gigant.nl/stuc-gigant-steunt-beesupport/

Hartelijk dank aan Dipam en De Stuc Gigant en iedereen die hierdoor een steentje bijdraagt!

http://www.dipam.nl/nl/nlproducten/product/view/4/95
http://www.stuc-gigant.nl/stuc-gigant-steunt-beesupport/


Kutsungirira Beekeeping Society in Zimbabwe (KBS)

KBS als organisatie draait op inkomsten van de verkoop van bijenproducten en  imker-
benodigdheden en door de diensten en expertise die zij bieden aan imkers en organisaties 
in het hele land.
Training 2015: Het werkgebied breidt zich steeds verder uit naar andere districten en Provincies
in Zimbabwe.
KBS wil liefst minimaal 6 cursussen geven voor 60 volwassenen en 60 Aids-wezen van 8-20 jaar.
De volwassenen betalen zelf 20 US$ voor hun beroker. KBS zoekt daarom sponsoring voor  €. 
175,- per cursist.
Training 2014: In april en november 2014 heeft KBS met fondsen van Stichting Onamika  
cursussen voor respectievelijk 22 jongeren en 28 volwassenen kunnen organiseren. 
Stichting Onamika heeft ook in december 2012 een cursus voor 23 jongeren gefinancierd
Follow up programma: KBS vind het van groot belang om structureel en op speciaal verzoek van 
ex-cursisten vervolgtrainingen te organiseren.   
Vervoer: Helaas is er nog geen vervanging voor de auto die KBS jarenlang voor het follow up 
programma, de veldbezoeken en transport van cursisten, bijenkasten en de oogstproducten 
gebruikte. Nu huurt KBS een auto, maar daardoor kunnen er minder veldbezoeken 
plaatsvinden dan wenselijk en nodig is. 
De kosten voor een voertuig met laadbak zijn ongeveer € 16.000.  
Opzetten imkerijen: Michael Hlungwani werd gecontracteerd om in het Noorden van Zimbabwe 
imkerijen nieuw leven in te blazen en nieuwe bijenstallen op te zetten.
Oogstresultaten: 2014 was een goed bijenjaar! KBS kon veel honing verkopen 
tijdens de Api Trade 2014 welke in oktober in Harare plaatsvond.

Bericht van KBS op 14-10-2014
Dear Ellen and BeeSupport members
We finally made it to the recent Api expo in Harare Zimbabwe. KBS did not have the required 
amount to pay for the stand so for all along we had been promised assistance by the responsible 
government ministry which did not come.
We however approached several organisations and finally got help from Zimbabwe Beekeepers 
Trust a new local non governmental organisation. They paid for the exhibition stand. KBS had to 
meet for our accommodation, food and pay daily transport costs.
What a good chance. We managed to meet different people from different countries with different 
experiences. On our side we managed to sell a lot of honey under the brand Mwenezi bees. We also 
managed to inform the public on what KBS offers as its main services that included 1. conducting 
beekeeping training courses for both adults and vulnerable school children. 2. Apiary establishment. 
3.bee removal. 5. Agro forestry. 5. Selling of bee colonies. 6. Selling of beekeeping equipment. 
6. Buying and selling of honey& bees wax.
We also managed to a visit an apiary established by Michael in Marondera south east of Harare. The 
apiary has 100 Kenya top bar hives and belongs to one of the local banks.
Some of the people we met whom you know are 1. Michael Gezana who used to work for ITDG. 
2. The Ethiopian who once did his studies at Utrecht in Netherlands.
There were more exhibitors than visitors and generally the business was very low because it was 
very expensive to get in.
Today the 3 of us have gone back to Masvingo to start preparing for the November beekeeping 
training course.
Thank you,  Miriro, Richard and Michael



BeeSupport bestaat op 1 december 10 jaar! 

Kom dit mooie jubileum met ons vieren 
met heerlijke honingwijn en honingkoek

bij onze kraam op de Noordermarkt
op zaterdag 20 december 

tussen 11 en 15 uur.

De marktkraam van BeeSupport is te vinden aan het pad 
tussen de Prinsengracht en de achteringang van de Noorderkerk. 

En ja , er is nóg iets belangrijks ...

Voor mooie en lekkere kerstcadeaus kunt u bij BeeSupport terecht.

U kunt onze producten kopen aan de BeeSupportkraam 
op de Noordermarkt in Amsterdam. 

U kunt ook bestellen via info@beesupport.nl 
of bellen naar 020-7073104 of 06-25424425

Kijk maar op  http://www.beesupport.nl/webshop.php

_______________________________________

Wij danken alle donateurs, netwerkrelaties en trouwe vrijwilligers 
van harte voor de betrokkenheid bij het werk van BeeSupport 

middels giften en persoonlijke inzet. 

Wij hopen dat jullie BeeSupport ook in het komende jaar wilt blijven steunen. 

Alle giften zijn zeer welkom op 
IBAN: NL41 RABO 0328 2695 30 t.n.v. Stichting BeeSupport, Amsterdam

Fijne Kerstdagen en een héél voorspoedig Nieuw Jaar 2015 toegewenst!

Stichting BeeSupport ,Tussen de Bogen 48,  1013 JB Amsterdam,
 020 -707 31 04, info@beesupport.nl , www.beesupport.nl

http://www.beesupport.nl/
http://www.beesupport.nl/webshop.php

