
Activiteiten in 2020

Voor onze stichting ging 2020 vliegend uit de startblokken.
In het kader van missies voor PUM Netherlands Senior Experts zijn er in 
januari trainingen verzorgd in Digbo (54) en Logeri (65) en in maart in 
Busia (76) en Mayuge (89).
Tussen de haakjes staan de deelnemers die uiteindelijk het certificaat 
hebben behaald na de 3-, of 4-daagse training. In totaal dus  284 
boeren/bijenhouders die nu de grondbeginselen van de moderne 
bijenteelt onder de knie hebben. 
Vanuit onze stichting zijn de certificaten en handboeken betaald die de 
284 ‘geslaagden’ hebben ontvangen. Verder hebben we alle groepen 
waarvan de deelnemers lid zijn voorzien van beschermende kleding en 
gereedschap. Steeds één set (imkeroverall, handschoenen, beroker, 
kastbeitel, borstel en 2 luchtdichte emmers) per 4 of 5 leden. 

Voor 2020 stonden er nog meer trainingen in de agenda, maar toen 
kwam Corona en was reizen niet meer mogelijk.

Om aan de grote vraag naar moderne bijenkasten te voldoen hebben we
geprobeerd om in Oeganda fondsen te werven of financiering te 
verkrijgen.
Dat is niet gelukt. World Vison vroeg een rente van 3% per maand en het
Microfinance Support Centre hield een terugbetalingstermijn aan van 
één jaar en dat is veel te kort bij bijenteelt.

Wel succesvol waren de aanvragen bij de Hofstee Stichting en Wilde 
Ganzen. Ook van particulieren kwamen er weer donaties en bij Imkerij 
Poppendamme in Grijpskerke is opnieuw actie gevoerd voor ons werk.
Hierdoor waren er middelen om onze ‘satelliet-organisatie’ Apiary 
Support Eastern Uganda (ASEU) verder op poten te zetten.



Zo is de ASEU-verwerkingsruimte in Namayingo voorzien van moderne 
apparatuur.

De samenwerking met PEFO, het project in Jinja waar Aids-wezen en 
tienermoeders worden opgevangen en een opleiding krijgen, is dit jaar 
voortgezet. We konden PEFO flink wat werk aanbieden.

Voor de financiële ontwikkelingen van de stichting: zie de Balans en 
Resultaatrekening 2020.

Hierbij willen we alle particulieren en fondsen hartelijk bedanken voor de 
steun bij het mooie werk in Oeganda.
Voor meer informatie verwijzen we naar de nieuwsberichten die bijna 
maandelijks op onze site gepubliceerd worden.
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