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Het is een moeilijk jaar geweest voor Oeganda door de beperkingen vanwege de 
lockdown en de avondklok.
Reizen naar het mooie groene land was pas in het najaar weer mogelijk.

In januari van dit jaar heeft onze stichting een plan ontwikkeld om in 6 districten in 
Oeganda een programma op te zetten dat 1.000 families door middel van de 
bijenteelt aan een beter inkomen moet helpen. De doelstelling is om het 
gezinsinkomen te verdubbelen.
Ook het opzetten van instructiebijenstallen, het realiseren van ‘bibliotheken’ voor het 
uitlenen van beschermende kleding en gereedschap en het opleiden van trainers 
maakt deel uit van het programma.
Daarnaast worden er bloeiende bomen en stuiken aangeplant om de biodiversiteit te 
verbeteren en bodemerosie tegen te gaan.

In maart kregen we het verheugende bericht dat de AFAS-Foundation dit volledige 
programma zal financieren.
Daarmee konden we aan het werk en werden er bij plaatselijke timmerlieden, 
smeden en kleermakers flinke opdrachten geplaatst.

Reizen naar Oeganda was pas vanaf oktober weer mogelijk en voorzitter Theo Sinke
is van 3 tot 25 oktober op bezoek geweest bij de 6 projecten van het programma om 
daar de voorbereidingen te treffen.
Tijdens zijn verblijf heeft Theo ook een workshop ‘Successfully Operating a Business’
verzorgd. 
Diverse aspecten bij de start van een onderneming kwamen hier aan de orde. 
Marketing, boekhouding, klantwaarde, financiële planning, opstellen businessplan en
er werd ook geoefend in een rollenspel klant/ondernemer.

Daarna was het de beurt aan bijenspecialist Piet de Meester om de toekomstige 
trainers op te leiden.
Dat is in  de periode eind oktober – begin januari gebeurd in Mayuge, Busia, Lira, 
Arua, Masindi en Busheny, steeds 3 of 4 dagen. De plaatsen waren over een groot 
deel van het land verspreid.
De trainingen waren deels in de lokale taal en bestonden onder andere uit 
praktijksimulaties. Werken met levende bijen is niet mogelijk vanwege het 
steekgedrag.



Tussendoor is er in samenwerking met Precious Life Foundation For Africa in 
Karuma aan de Nijl een training gegeven aan 23 sekswerkers die graag uit dat leven 
willen stappen. 
Iedereen was zeer gemotiveerd en de P.L. Foundation heeft gevraagd om een 
vervolg.

In dit verslagjaar konden we door de Corona-situatie in Zeeland geen 
voorlichtingsactiviteiten ontplooien, waardoor het werven van fondsen bemoeilijkt is.

Samenvattend kunnen we terugkijken op een heel succesvol jaar, vooral doordat het 
ambitieuze Bees, Trees and 1000 Families programma volledig kon worden 
uitgevoerd.

Namens al die boeren/bijenhouders in Oeganda willen we alle particulieren, kerken, 
verenigingen, bedrijven en fondsen ontzettend bedanken voor de fantastische steun 
en het vertrouwen in onze stichting die we ook in 2021 weer hebben ondervonden.
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