Jaarverslag 2017
Sinds 1 januari 2016 wordt de stichting door de Belastingdienst erkent als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het bestuur van de stichting is regelmatig bijeen geweest en onderhield ook veel
contacten per mail.
De samenstelling van het bestuur is in 2017 ongewijzigd gebleven.
.
De educatieve activiteiten hebben zich in 2017 voornamelijk gericht op de Diima Park
Site Association, nabij het Murchison Falls National Park in Noord-Oeganda.
De opzet is om de boeren/bijenhouders over te laten stappen van de traditionele
boomstamkorven naar de moderne Kenian Top Bar Hive(KTB), die een grotere
productie mogelijk maakt. Gezien de schaarste aan honing in Oeganda, biedt de
bijenteelt voor heel veel gezinnen mogelijkheden om zich te ontworstelen aan de
ergste armoede.
Voor het werken met de KTB is een behoorlijke theoretische en praktische kennis
noodzakelijk.
Net als in 2016 (376 cursisten) was de belangstelling voor het cursusaanbod weer
enorm:
Dinsdag 14 maart: basis programma 1 en 2, 114 cursisten
Woensdag 15 maart, basis programma 3 en 4, 128 cursisten
Donderdag 16 maart, voor de eerste maal de vervolgcursus ’Werken met de KTB’
met maar liefst 143 deelnemers.
De cursisten die de twee-daagse basiscursus en de een-daagse vervolgcursus met
goed gevolg hebben doorlopen, hebben een moderne KTB ontvangen.
Op het gebied van de fondswerving was 2017 een goed jaar. Naast een flink aantal
kleinere donaties, hebben we grotere giften ontvangen van de Hofstee Stichting
(€ 5.000,00) en van het Rabobank Foundation Medewerkers Fonds (€ 7.500,00)
Hierdoor konden de volgende orders geplaatst worden bij lokale timmerbedrijven,
kleermakers en smeden.
500 Kenian Top Bar Hives
50 kastbeitels
50 Imkers overalls
100 luchtdichte emmers
50 paar handschoenen
50 paar rubberen laarzen
Verder is in maart 2017 aan de Diima Parish Park Site Association apparatuur
overhandigd om in de toekomst zelf de twee-daagse basiscursus en de
vervolgcursus ‘Werken met de KTB’ te kunnen verzorgen. Het gaat om een
aggregaat, benzine, kabels en een projector. Een laptop heeft Diima nog tegoed.
In het laatste kwartaal is er veel overleg geweest over het nieuwe Lease Project dat
in 2018 moet gaan draaien (zie bij Home ‘recente ontwikkelingen - december 2017’)
Het project wordt voor ons uitgevoerd door de coöperatie Gulu Natural Honey (GNH)
en richt zich voorlopig op de ruim 500 boeren/bijenhouders die aangesloten zijn bij
de Diima Parish Park Site Association.
Tijdens dit verslagjaar zijn er weer een aantal presentaties geweest bij scholen en
verenigingen. Ook is voor het eerst een kerkelijke gemeente bezocht, in november

waren voorzitter Theo Sinke en secretaris Piet de Meester te gast bij de PKN in
Vrouwenpolder.
Het bestuur wil hierbij alle particulieren en fondsen hartelijk bedanken voor de steun
bij het mooie werk in Noord-Oeganda.

