Van Bee-hunting naar Bee-keeping

Lieve familie, vrienden en bekenden,
Graag vragen we jullie aandacht voor het volgende:
Het afgelopen najaar bezochten wij Burkina Faso. Naast een rondreis door het land, brachten
we een week door bij de boerencoöperatie "Wouol". Een ex-Groenekanner die daar werkt, had
ons gevraagd te komen kijken of wij iets konden betekenen voor het plan van de boeren aldaar
om hun traditionele manier van imkeren te moderniseren. Een aantal van jullie heeft onze
verhalen over deze reis gehoord en gemerkt hoe enthousiast we waren over dit bezoek.
Wat ons vooral gegrepen heeft is de daadkracht van de boeren en hun inzet om hun bijenteelt
te moderniseren. De boeren werken nu nog op een eeuwenoude, traditionele manier. Op deze
manier worden wilde bijenvolken gelokt in cilinders van boomschors die hoog in de bomen
gehangen worden. De bijen nestelen zich daar en maken nesten in de cilinders. De honing die
de bijen gemaakt hebben, wordt vervolgens geoogst door het bijennest uit te roken. Hierbij
wordt het bijenvolk vaak beschadigd of vernietigd. Bovendien is de geoogste honing sterk
vervuild en smaakt hij naar rook. Een modernere bijeenteelt zal bijenvolken in leven kunnen
houden, de bestuiving van de gewassen van de coöperatie bevorderen en daarmee de oogst
aanzienlijk vergroten, én de honingopbrengst verbeteren. De boeren willen daarom van hun
tradionele "Bee-hunting" overstappen op een moderne vorm van "Bee-keeping". Zie voor een
impressie www.wouol.org.
In vervolg op onze oriënterende week in november gaan wij zeer binnenkort terug naar
Burkina Faso om de boeren van de coöperatie verder te helpen bij deze modernisering. We
hebben ons Frans behoorlijk bijgespijkerd de afgelopen maanden :-) en we gaan nu een groep
traditionele boeren een 'basiscursus' modern imkeren geven. Hun doel is om in drie jaar 500
bijenvolken te houden. Zij hebben als start inmiddels acht moderne bijenkasten laten bouwen
uit eigen financiën. Maar er is meer nodig om te kunnen starten, hoe kleinschalig ook. Dat is
ook de reden dat we jullie berichten over dit project. Het is mogelijk om dit project te steunen
door een financiële bijdrage te leveren, waaronder aan het eind van deze mail meer informatie.
Deze coöperatie "Wouol" telt 2500 kleine boeren heeft het in 20 jaar gepresteerd om toegang
tot een Duitse keten van Fairtrade supermarkten te veroveren: ze zijn gecertificeerd mede
omdat ze meststoffen noch bestrijdingsmiddelen gebruiken. Aan die supermarktketen leveren
ze cashewnoten en gedroogde mango's, gember, tomaten, ananas en hibiscus voor thee. Er
werken ook 500 vrouwen aan de verwerking van deze producten, die daarmee eveneens hun
gezin onderhouden in dit op één na armste land van Afrika. Er is nu ook een vraag uit
Duitsland om honing te gaan leveren, maar die moet dan ook aan strenge importnormen
voldoen. Dit kan alleen door een radicale verandering van het bijenhouden. Als dat lukt maken
de boeren een flinke slag in economische vooruitgang.
Deze verandering is voor de ongeveer 250 'imkers' en alle andere kleine boeren een kans om
met veel meer bijen de bestuiving en daarmee de oogst aanzienlijk te vergroten en meer honing
en bijenwas te kunnen verkopen. De investering voor deze verandering gaat via het principe
van microkrediet: de betrokkenen krijgen een uitrusting (een overall, imkerjack met kap,
handschoenen, laarzen) en gereedschap (ramenlichter, beroker, waterspuit, plamuurmes,
emmers met deksel etc.) zodat ze kunnen beginnen. Als tegenprestatie zullen ze een deel van
de honingoogst of de tegenwaarde daarvan gedurende 5 jaar teruggeven aan de coöperatie. Dat
kan dan wederom in groei worden geïnvesteerd.

In plaats van passief imkeren door de honing alleen maar te roven uit de korven in de bomen,
gaan de mensen daar nu echt leren "bijenhouden": goed verzorgen van het volk, goede
hygiëne, ziektenbestrijding en vermeerderen van het aantal volken. Interessant hierbij is dat
er in Burkina een grote angst is voor bijen, omdat de mensen traditioneel geen beschermende
imkerkleding kennen, en omdat de bijensoort ook wat agressiever is dan hier. Wij gaan
bijdragen bij aan deze scholing. Bij veel gezonde volken zal de oogst van mango en de andere
gewassen substantieel toenemen, dus alle boeren hebben daar winst bij. De honing wordt, zoals
alle producten van de coöperatie, naast de export voor de helft lokaal vermarkt. Van de was
kunnen kaarsen worden gemaakt. Dat levert dus ook weer werkgelegenheid.
Ten slotte wordt in een van de "fabrieken" van de coöperatie een ruimte voorzien van
electriciteit en water, én wordt deze ruimte zo afgesloten dat bijen er niet kunnen
binnendringen zodat de mensen er rustig kunnen werken. Verder wordt deze ruimte hygiënisch
ingericht voor de verwerking van de honing: het ontzegelen van de honingraten en slingeren
van de honing, het zeven, de kwaliteitscontrole en het vullen van potten, etikettering en
verpakking in dozen. Drie vrouwen zullen daar gaan werken.
De Triodosbank is als huisbankier van de coöperatie betrokken bij deze verandering. Zij staat
in principe positief tegenover het moderniseren van de imker-methode, maar vraagt nu in de
beginfase 15% rente omdat het een nieuwe poot in de coöperatie is en het succes nog moet
blijken. Wij willen de start meefinancieren door in Nederland imkersmaterialen in te zamelen
(wat al aardig lukt), en door een financiële bijdrage aan jullie te vragen. We hopen zo tot een
totaal van 5000 euro te komen.
Als je dit project wilt steunen, kies dan voor een bedrag naar eigen keuze of een artikel waar je
voorkeur naar uitgaat:
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bijenveger
emmer met deksel 20 liter
kap met pijpgat
ontzegelvork
beitel met ramenlichters
imkerhandschoenen met leer
ontzegelmes
schepkorf
beroker
zwermvangzak
dubbele zeef /rvs (grof plus fijner)
stoomwassmelter
imkerpak met hoed
lokaal gemaakte bijenkast met raampjes
aftapvat RVS met aluminium deksel

We hopen veel van deze bedragen te zien op rek nr.: NL04TRIO0254 7842 40
t.n.v. E. Broecheler DeBijEnWij
o.v.v. bijenproject Burkina Faso
Jullie horen de resultaten van deze actie begin maart als we terug zijn.
Voor nu: bedankt voor een eventuele bijdrage en graag tot ziens,
Hartelijke groet,
Eugène en Christien
0346 213473 / 06 22515975

foto 1: het erf van imker Mohammadou
foto 2: Eugène in westers imker-pak, maar op traditionele wijze aan het imkeren
foto 3: Christien in overleg met de imker-boeren die de cursus willen volgen

