Activiteiten in 2018
In februari zijn er in het kader van een uitzending door PUM-Netherlands
Senior Experts trainingen verzorgd bij de Kicwabogingo Parish
Beekeepers Association.
Op 2 verschillende locaties is de 2-daagse basiscursus uitgevoerd. De
vereniging telt 163 leden, verdeeld over 8 groepen.
Maar liefst 103 leden hebben aan het eind van de cursus een certificaat
gekregen dat toegang geeft tot de vervolgopleiding ‘Werken met de
Kenyan Top Bar Hive’, de moderne bijenkast die we in Oeganda
promoten
In augustus werkten we in de omgeving van het Ajai Wildlife Reserve.
Deze omgeving wordt gerekend tot de armste en minst ontwikkelde van
Oeganda. De mensen leven hier van minder dan $1,00 per dag.
Aan het eind van de tweedaagse training konden 71 gelukkige
bijenhouders hun certificaat in ontvangst nemen.
In december zijn er cursussen verzorgd in Bushenyi. Ook hier was de
belangstelling groot. Wordt vervolgd in 2019.
Behalve in Oeganda, onderneemt de stichting ook activiteiten in
Nederland. Een hoogtepunt was de deelname aan de Goede
Doelenmarkt in Serooskerke (W).
We konden daar onze stichting voor het voetlicht brengen en met
succes: we ontvingen een prachtige bijdrage van ruim 3.000 euro.
Het bestuur denkt na over het opzetten van 1 of 2 ‘Centres of
Excellence’. Dit zijn multidisciplinaire voorzieningen die ten doel hebben
om jongeren op te leiden en hen te begeleiden bij een start als
zelfstandig ondernemer in de bijenteelt.
De eerste contacten zijn inmiddels gelegd en in 2019 moet dit idee
verder vorm krijgen.
Materiële steun in 2018
Dank zij de steun van particulieren, fondsen en organisaties konden we
een groot aantal arme boeren/bijenhouders die 2-of 3-daagse cursus
met succes hebben afgerond in 2018 voorzien van moderne bijenkasten,
beschermende kleding en gereedschap.

We bestelden voor het project in Diima/Karuma waar we in 2017
trainingen verzorgden:
350 Kenyan Top Bar Hives à € 20,62
50 paar handschoenen à € 6,87
50 imkeroveralls à € 18,33
50 berokers à € 11,40
50 kastbeitels à € 4,58
50 paar laarzen à € 4,83
100 luchtdichte emmers à 4,58
Voor het project Ajai Wildlife Reserve kochten we 30 sets bestaande uit
overalls, berokers, handschoenen, beitels, laarzen en emmers voor een
totaalbedrag van € 1.500,00.
Alle goederen, behalve de laarzen en emmers worden door lokale
ambachtslieden vervaardigd.
Dit jaar zijn er door een particulier 2 leningen verstrekt.
€ 2.500,00 voor het project Diima/Karuma en $ 3.000,00 voor het project
Ajai Wildlife Reserve.
De terugbetaling vindt in 2019 plaats. De particulier heeft eventuele
risico’s op zich genomen.

