
DOSSIER
EthIOpIë, lanD van mElk... 
En hOnIng  p.5-8

DAGBOEK
Op ontdekkingstocht naar 
de bijenteelt in Bolivië p.3

EDUCATIE
Evalueren om te leren! p.4

EErlijkE handEl
Belgen kiezen meer en meer 
voor fair trade! p.9

Nieuws & AGeNDA   p.10

VAN HIER EN GINDER 
Twintig jaar later  p.11

M
ie

l M
ay

a 
H

o
ni

ng
 a

sb
l, 

ru
e 

d
e 

S
te

p
p

es
 2

6 
- 

40
00

 L
iè

g
e

n°27 Juni 2013 BELGIQUE-
BELGIE

P.P.
4099 LIEGE X

9/2579

Driemaandelijks infoblad 

van Miel Maya Honing vzw Afgiftekantoor 4099 Liège X 
nr P302363



Miel Maya Honing vzw

Het team van Miel Maya Honing vzw bestaat uit: 
Laure Combeaud, Katleen Cuypers, Noëmie El Agrebi, Benoît Olivier, 
Emilie Sainvitu.

Rue de Steppes, 26 - B-4000 Liège (sociale zetel)
T. 04 / 380 06 18 - F. 04 / 380 45 99 
liege@maya.be - www.maya.be
 
Valkerijgang 26 - B-3000 Leuven 
T. 016 / 22 91 80 
leuven@maya.be - www.maya.be

Miel Maya Honing vzw is erkend om fiscale attesten toe te kennen voor 
elke gift van minstens € 40 per jaar (gestort in één of meerdere keren).
Bankreknr : IBAN BE 91 3400 6533 3376, BIC code: BBRUBEBB

Colofon

Eindredacteur: Noëmie El Agrebi
Redactiecomité: Laure Combeaud, Katleen Cuypers, Noëmie El Agrebi, 
Benoît Olivier en Emilie Sainvitu.
Hebben ook meegewerkt aan dit nummer: Nathalie Brouwers, Julien Defourny, 
Tinne Dexters, Jean Grandjean, Thomas Guindeuil, Mark Vandommele.

Concept: www.synthese.be
Druk: AZ PRINT
Gedrukt op 1000 exemplaren op 100% gerecycleerd en zonder chloor 
gebleekt papier. Plantaardige en biologisch afbreekbare inkt.

Fotografie: alle rechten voorbehouden aan Miel Maya Honing vzw.
Fotografen: BFTF, Julien Defourny, Noémie El Agrebi, Benoit Olivier, 
Emilie Sainvitu. 

Abonnement: € 10 per jaar (4 nummers) 
Uw abonnement maakt het ons mogelijk dit Mayazine te blijven publiceren.
Rekeningnummer: IBAN BE 91 3400 6533 3376, BIC code: BBRUBEBB,
met vermelding van “abonnement Mayazine”.

Tijdschrift gemaakt met de steun van DGOS 
(Directoraat Generaal Ontwikkelingssamenwerking).

Voorpagina
Rigoberta Menchu, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 1992, 
in het Palais des Congrès in Luik, juni 1993.

Het Mayazine wil de vele vrouwen in de bijenteelt niet uit het oog verliezen. 
Het is enkel en alleen om de tekst vlot leesbaar te houden dat steeds de 
mannelijke vorm gebruikt wordt als het over de imkers gaat.

Ik ben Julien Defourny, 23 jaar en student buitenlandse 
handel aan het Sint-Maria Instituut in Luik.  In het kader 
van mijn laatste jaar, ben ik door de organisatie MIEL MAYA 
HONING gekozen om mijn eindstage te doen in Bolivië.

DAGBOEK
OP OntDEKKinGstOcht nAAr 

DE BijEntEELt in BOLivië

HEt DOEL VAN DEzE StAGE 
bestond erin op volgende 
vraag een antwoord te for-

muleren: “heeft Bolivië voldoende 
potentieel om honing uit te kunnen 
voeren naar Europa met het label 
van eerlijke handel ?” Om deze stu-
die te kunnen volbrengen, heb ik 
talrijke instellingen, verenigingen en 
producenten ontmoet in de verschil-
lende Boliviaanse departementen 
waar de bijenteeltproductie een 
zeker belang heeft.

Bolivië, dat is de echtheid van La-
tijns-Amerika. Het is een land dat me 
beviel omwille van haar natuurlijke rijk-
dommen, verbijsterende landschap-
pen en culturele diversiteit. Hoewel 
de Boliviaanse economie in voort-
durende ontwikkeling is, is het een 
land dat zijn gewoontes en tradities 
heeft weten te behouden. De meer-
derheid van de bevolking spreekt nog 
de twee meest beoefende talen in het 
land: Quechua en Aymara. 

Na in La Paz informatie ontvangen 
te hebben over de honingsector in 
Bolivië, heb ik in de departementen 
La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, 
Santa Cruz en Tarija gereisd. Je moet 
weten dat reizen per bus of truffi1 
in Bolivië een zeker geduld vereist 
alsook een zekere koelbloedigheid 
omwille van een nogal bouwvallige 
staat van de wegen en de transport-
middelen. Ik kan zeggen dat ik op 

die vier maanden waarin ik per bus 
doorheen het land gereisd heb, heel 
wat gezien heb: stenen zo groot als 
een minibus die op enkele meters van 
de auto vallen, brandstofpanne en 
andere pannes in afgelegen uithoeken, 
wegversperringen naar aanleiding van 
een boerenopstand (als je probeert 
er doorheen te komen, werpen ze 
dynamiet naar je). Kortom, als ik een 
goede raad mag geven aan alle lezers 
van MAYAZINE, het is beter om ‘s 
nachts te reizen, de dronken staat van 
de chauffeur te checken en een goed 
slaapmiddel in te nemen: “ik sluit mijn 
ogen, dan zal alles wel beter gaan”.

Wat de honingsector in Bolivië be-
treft, biedt dit land een kwaliteits-
honing dankzij zijn talrijke natuurre-
servaten en beschermde gebieden. 
Slechts heel weinig producenten 
maken gebruik van chemische pro-
ducten of antibiotica om ziektes bij 
de productie te behandelen. Ook bij 
de productie van fruit en groenten 

vind je deze producten nauwelijks 
terug. Jammer genoeg bestaat dit 
niet meer in Europa. Het probleem 
van de imkers in Bolivië is dat ze over 
onvoldoende financiële middelen en 
publieke steun beschikken om hun 
activiteit op grotere schaal te ont-
wikkelen. Vandaag de dag wenden 
de imkers die zich op deze activiteit 
storten, hun eigen middelen aan en 
proberen ze hun honing zo goed 
mogelijk te verkopen.  

Tijdens mijn bezoeken heb ik kunnen 
vaststellen dat deze honingprodu-
centen, ondanks de weinige finan-
ciële middelen waarover ze beschik-
ken, ongelooflijk gemotiveerd zijn om 
hun imkeractiviteiten te verbeteren 
en zo de productie te verhogen en 
te voldoen aan de kwaliteitsnormen 
voor honing. Ik heb veel dagen door-
gebracht met deze producenten. Het 
waren fantastische en leerrijke dagen 
zowel op persoonlijk als op profes-
sioneel vlak.

1 Het boek “Terug naar Guatemala” werd na deze reis gepubliceerd; het is mogelijk om dit boek aan te kopen door een email te verzenden naar leuven@maya.be.
2 Asociacion de Desarollo Integral de Apicultores Unidos del Norte.

1 Klein bestelbusje 

trektocht in de jalq’a dorpen, in de omgeving van sucre, april 2013

Guatemala komt opnieuw in de actualiteit, ter gelegenheid van het proces tegen 
generaal Rios Montt: voor de eerste maal wordt een ex-dictator veroordeeld voor 
genocide in een rechtbank in zijn eigen land. Precies twintig jaar geleden was één van 
zijn voornaamste tegenstanders, Rigoberta Menchu (Nobelprijs voor de vrede in ‘92) op 
bezoek in België: onze coverfoto werd genomen tijdens haar congres in Luik, voor een 
volle zaal van 2.000 personen. De geschiedenis van onze vereniging is immers sinds 
lange tijd nauw verbonden met die van Guatemala: in juni ’81 viel het Guatemalteekse 
leger de coöperatieve El Arbolito binnen. Deze inbreuk betekende, voor vele jaren, het 
einde van onze projecten in Guatemala. Pas in 2000 keerde een delegatie van MMH 
terug naar El Arbolito1. Een nieuw bijenteeltproject werd aarzelend opgestart in Petén, 
op die manier ontstond onze hedendaagse partner, de organisatie Asdinapunp.2

Benoît Olivier

vOOrWOOrD

De organisatie MAYA, wie, wat?

Miel Maya Honing vzw is een erkende niet-
gouvernementele organisatie (NGO), zowel actief in 
het Noorden als het Zuiden. In Mexico, Centraal Amerika en 
Afrika, ondersteunt ze imkerorganisaties onder de vorm van 
ontwikkelingsprojecten. In België werkt ze aan sensibilisering 
over de eerlijke handel van honing. 

Deze activiteiten worden gefinancierd door subsidies, 
schenkingen van particulieren en andere inkomsten 
(vormingen, boeken en andere publicaties, tijdschrift-
abonnementen). Maya Fair Trade cvbaso, een organisatie 
gelinkt aan Miel Maya Honing vzw, draagt ook financieel 
bij aan de projecten in Mexico, Centraal Amerika en Afrika. 

Maya Fair trade cvbaso (coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid en sociale doelstelling) heeft 
als voornaamste activiteit de import van honing van 
eerlijke handel en zijn commercialisering, hetzij in on-
verwerkte vorm in bokalen, emmers, enz., hetzij verwerkt 
in producten als honingsnoepjes, speculaas, honingkoek, 
nougat, enz. De organisatie is financieel onafhankelijk en 
krijgt geen enkele subsidie.
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Honing, bijen en de bijenteelt krijgen veel respect van de 
inwoners van de Ethiopische hoogvlakten. Deze sterke 
relatie tussen Ethiopiërs en bijen is de vrucht van een 
lange geschiedenis, die we te horen krijgen van thomas 
Guindeuil, historicus.

thomas Guindeuil1

DOssiEr
EthiOPië, LAnD vAn mELK... 

En hOninG

1 Historicus, postdoctoraal onderzoeker aan het “Musée du quai Branly”, Parijs.   2 Koning Lalibela regeerde over het christelijke koninkrijk Ethiopië tussen de 
12de en 13de eeuw waarna hij verheven werd tot heilige in de Ethiopische kerk.

z O w E L  I N  wA L L O N I ë  als 
in Vlaanderen selecteerden 
we telkens 20 leerkrachten, 

hoofdzakelijk uit het lager onder-
wijs. Met deze leerkrachten werkten 
we in 2011 en/of 2012 intensief 
samen tijdens een pedagogisch 
project rond eerlijke handel. Zij zijn 
dus ideaal geplaatst om ons werk 
te beoordelen. We zetten de be-
langrijkste bevindingen op een rijtje.

Alhoewel het merendeel van de be-
vraagde leerkrachten erg tevreden 
was over de samenwerking met Miel 
Maya Honing, heeft meer dan 70 
procent na het einde van het project 
niet meer rond eerlijke handel ge-
werkt in de klas. Het overaanbod aan 
thema’s is de meest aangehaalde 
reden hiervoor. Leerkrachten willen 
terecht verschillende thema’s aan 
bod laten komen en vaak ontbreekt 
de tijd om elk jaar al deze onder-
werpen te behandelen. Daarnaast 
geven heel wat  leerkrachten les aan 
een graadklas, waardoor ze pas na 
twee jaar eenzelfde project kunnen 
hernemen. 

Toch zijn er ook scholen die eerlij-
ke handel bewust elk jaar aan bod 
laten komen, maar niet altijd in het 
kader van een algemeen pedago-
gisch project. Bovendien deden we 
een zeer positieve vaststelling: alle 

ondervraagde leerkrachten (op één 
na) willen in de toekomst zeker nog 
rond eerlijke handel werken in hun 
klas. De meerderheid zou daarbij 
graag opnieuw beroep doen op Miel 
Maya Honing. 

Leerkrachten zouden zich in de 
eerste plaats richten tot ons op 
zoek naar externe activiteiten om 
hun lessen te ondersteunen (zoals 
een workshop of een bezoek aan 
de wereldwinkel). Verder zijn ze ook 
geïnteresseerd in de begeleiding die 
we aanbieden om hen te ondersteu-
nen bij de realisatie van hun project: 
advies, educatieve materialen, vor-
mingen, enzovoort.

Ook in onze dagelijkse werking valt 
het ons op dat leerkrachten nood 

hebben aan externe activiteiten die 
hun lessen kracht bij zetten. We be-
grijpen deze vraag, maar vinden het 
wegens tijdsgebrek steeds moeilijker 
om hieraan te beantwoorden. Miel 
Maya Honing telt immers slechts 
twee educatieve medewerkers, één 
voor Wallonië en één voor Vlaande-
ren. Het is dus moeilijk voor ons om 
in alle scholen workshops te begelei-
den. We hebben dan ook een vraag 
aan onze enquête (die momenteel 
nog niet afgerond is) toegevoegd. 
We zullen nagaan of leerkrachten 
het thema ‘eerlijke handel’ nog zou-
den aansnijden als ze geen beroep 
kunnen doen op een workshop van 
MMH. We zijn alvast benieuwd naar 
de resultaten, die zeer nuttig zullen 
zijn bij het opstellen van ons pro-
gramma voor de volgende drie jaren!

DE MIDDELEEuwSE LItE-
RAtuuR van de Ethiopi-
sche christenen associeert 

bijen en honing met mirakels van 
de heiligen. 

In een tekst uit de 14de eeuw wordt 
de geboorte van de koning Lalibela2 
vergezeld door een mysterieuze ver-
schijning van een zwerm bijen. Een 
Arabische tekst uit de 16de eeuw 
gebruikt een vergelijkbare metafoor 
als het gaat om de acties van een is-
lamitische Ethiopische leider, imam 
Ahmed Ibn Ibrahim, wat aantoont 
dat het statuut van de bij zelfs de 
oude politiek-religieuze grenzen in 
de Hoorn van Afrika overschrijdt. 
Aan de christelijke kant associëren 
verschillende historische teksten 
Ethiopië met “het land van melk en 
honing”, een Bijbelse formulering 
die gewoonlijk werd gebruikt om 
Palestina aan te duiden. De christe-
nen van Ethiopië beschouwden hun 
land inderdaad als “heilige grond”. 

Naast al deze beschouwingen, heeft 
Ethiopië een oude imkercultuur met 
een reputatie die dateert van uit de 
Middeleeuwen. Honing wordt als één 
van de belangrijkste rijkdommen van 
de Ethiopische hoogvlakten vermeld 

in een Arabische tekst van de 14de 
eeuw, en het eerste volledige reisver-
haal van een Europeaan in Ethiopië 
vermeldt de praktijk van de bijenteelt. 
De auteur ervan, vader Francisco 
Álvares - een priester die een ko-
ninklijke ambassade van Portugal 
begeleidt naar de christelijke koning 
van Ethiopië in 1520 - legt uit dat 
de korven zich bevinden “binnen de 
gebouwen, waar de boeren leven”. 
Dit is een veel voorkomende prak-
tijk in de Ethiopische bijenteelt die 

nu nog steeds wordt waargenomen 
op het platteland: de huishoudelijke 
korf wordt in de lage binnenplaats 
of in de veestal gehangen, aan de 
ingang van de woning. Álvares ver-
meldt eveneens een ander type korf, 
de ‘buitenkorf’ die een boom hangt.  

De praktijken die als doel hebben 
nieuwe bijenkolonies te genereren, 
zijn niet wijdverspreid in Ethiopië, en 
zijn een zaak voor gespecialiseerde 
imkers die hun kennis doorgeven aan 

In maart, april en mei organiseerden we een telefonische 
enquête om onze scholenwerking te evalueren en 
verbeteringspistes op te stellen. we ondervroegen ons 
belangrijkste doelpubliek: de leerkrachten. Dit leverde 
heel wat interessante inzichten op! 

Katleen Cuypers

EDUcAtiE
EvALUErEn Om tE LErEn!

tentoonstellingspaneel op de “eerlijke hap”, georganiseerd door de gemeentelijke basisschool van Petit han – 
Durbuy (07/05/2013)

Groep kinderen aan de kant van de weg, togoga, Ethiopië (september 2012)

Mayazine  - n° 27 - juni 2013

5

Mayazine  - n° 27 - juni 2013

4



hun kinderen. Zij zijn het gewoon om 
rondzwermende bijenzwermen op te 
vangen in holle boomstammen die ze 
op voorhand bedekken met materia-
len die bijen aantrekken - meestal met 
bladeren van de wilde olijfboom. Dit 
gebruik, soms ook voorzien van magi-
sche rituelen, werd sinds het midden 
van de 19de eeuw waargenomen door 
de missionaris J. Lewis Krapf.  

Marcel Griaule, een etnoloog die 
het noorden van Ethiopië bezocht 
aan het begin van de jaren 1930, 
bracht van zijn reis miniatuurkooien 
mee en tekende ze ook. Deze waren 
gemaakt van kleine stukken hout en 
dienden om koninginnen die vooraf 
gevangen waren genomen, in op te 
sluiten of te vervoeren. Tussen de 
regio’s zijn er verschillen in de tech-
nieken om deze korven te maken. 
De korven gemaakt van een men-
geling van gestampte aarde, hooi en 
koeienmest komen het meeste voor 
in het noorden van Ethiopië en wor-
den in het algemeen gemaakt door 
vrouwen. Het zijn meestal mannen 
die de korven maken die worden 
uitgehouwen in de boomstammen. 

Bijenteelt ging overal waar dit mo-
gelijk was samen met de oogst van 

honing van wilde bijen. In de 17de 
eeuw vertelt een andere Portugese 
bezoeker, Jeronimo Lobo, over een 
veel gebruikte techniek, die samen-
werking impliceert tussen de “ho-
ningjagers” en een vogel, de Indicator 
indicator. Deze techniek wordt nog 
steeds gebruikt in West-Afrika. De 
vogel “roept” mensen met haar zang 
en gidst hen naar een wilde korf. De 
mensen jagen de bijen weg met rook 
en delen hun buit met de vogel die 
zich voedt met bijenlarven.   
 
De kloosters in het noorden van 
Ethiopië houden heel dikwijls ook 
bijenkorven, waarvan de monniken 
er heel wat zelf onderhouden. De 
Portugese reizigers van de 16de eeuw 
onderstreepten het economische 
belang van de honing, met name 
dankzij de inkomsten ervan voor de 
kloosters. Vanaf de Middeleeuwen 
tot nu, wordt een grote economi-
sche waarde gehecht aan honing. 
Honing neemt een aparte plaats 
in in het belastingsysteem van het 
christelijke koninkrijk Ethiopië. Het 
maakt deel uit van de bijdragen die 
hoogwaardigheidsbekleders van het 
koninkrijk op de jaarlijkse banket-
ten aan de koning schenken. Aan 
het begin van de 17de eeuw legt de 

Spaanse jezuïet Pedro Páez uit dat 
“boeren elk jaar twee honingkruiken 
afstaan aan de heer, één voor de 
Verrijzenis des Heren bij Pasen, en 
een tweede voor de Verheffing van 
het Heilige Kruis”. De christelijke ko-
ningen krijgen eveneens een deel van 
de inkomsten van hun provincies in 
honing - net als in graan, vee, bo-
ter en waardevolle minerealen. Niet 
elke honing heeft waarschijnlijk de-
zelfde waarde. Vandaag wordt, in 
het noorden van Ethiopië, de witte 
honing verkozen boven donkerder 
gekleurde honing - met uitzondering 
van zwarte honing waarvan het me-
dicinaal gebruik gewaardeerd wordt. 
Dit onderscheid tussen witte honing 
van hoge kwaliteit en gele of rode 
honing van mindere kwaliteit kwam 
naar voor vanaf de 17de eeuw. Er 
kan zo ook een gelijkaardig verschil 
zijn opgetreden tussen honing van 
gedomesticeerde en van wilde bij-
en. Maar in het algemeen, gaf de 
relatief hoge waarde van honing het 
voedingsmiddel (en de alcohol die er 
van gemaakt wordt - zie verder) een 
groot potentieel om zich sociaal te 
onderscheiden. Veel honing consu-
meren, is zeer duidelijk je rijkdom en 
macht tentoonspreiden.

Honing vormt de kern van de symboli-
sche ruilhandel en fungeert dikwijls als 
cadeau, lezen we in verschillende tek-
sten. De verschillende manuscripten 
die getuigen van de geneeskundige 
praktijken in Ethiopië in de 18de eeuw 
en in het begin van de 20ste eeuw 
getuigen eveneens van de belangrijke 
rol van honing in de farmacie. Honing 
wordt zowel als excipiens (vulstof) 
gebruikt net zoals boter, alsook als 

“actief bestanddeel”. 

Honing is een centraal voedings-
middel in de geschiedenis van de 
voeding in Ethiopië. Tot in de 20ste 

eeuw was het de belangrijkste zoet-
stof op de hoogvlaktes en werd het 
geassocieerd met de bereiding van 
de meest emblematische alcohol van 
de Ethiopische tafel, namelijk mede 
of honingwijn (tedj in het Amhaars). 
Deze drank wordt in Ethiopië ge-
consumeerd sinds de Oudheid, en 
neemt een belangrijke plaats in in de 
gastronomische cultuur van de Ethi-
opische christenen. Het oude woord 

ervoor, més, werd tevens gebruikt 
voor wijn, waarvan de productie en 
de consumptie zeer beperkt waren 
in Ethiopië. Terwijl reizigers tot in de 
17de eeuw beschrijven dat Ethiopi-
ers mede drinken uit grote runds-
hoornen, schrijft de etiquette in de 
volgende eeuwen voor dat de grote 
heren zich de mede laten serveren 
in glazen recipiënten, geïmporteerd 
uit Europa via de handelsplaatsen 
rond de Rode Zee. 

De artisanale fabricatietechnieken van 
mede lijken niet veel veranderd te zijn 
in de loop van de tijd. Het waren rei-
zigers uit de 17de eeuw die de eerste 
gekende “recepten” vermelden. De 
basis van mede is een mengeling 
van honing en water - de verhoudin-
gen variëren van 4 tot 6 volgens de 
verschillende teksten - hierbij voegt 
men dan malt van gegrilde gerst toe 
die de fermentatie versnelt. Andere 
onmisbare ingrediënten zijn de gésho 
(Rhamnus prinoides) of de tsaddo 
(Rhamnus staddo), beide vermeld in 

teksten uit de 17de tot en met de 19de 
eeuw. Deze planten gaven aan de tra-
ditionele Ethiopische dranken - mede 
en bier - een geapprecieerde bittere 
smaak. Vanwege economische rede-
nen vervangt men tegenwoordig vaak 
een deel van de honing door suiker en 
gebruikt men natuurlijke kleurstoffen - 
zoals kurkuma. De gele kleur van de 
mede is een kwaliteitscriterium dat 
dikwijls wordt geciteerd in de tedj bét 
(“medehuizen”), cabarets of gespeci-
aliseerde drankgelegenheden die zich 
in de loop van de 20ste eeuw hebben 
ontwikkeld in de Ethiopische steden. 
In de huidige tedj bét, zijn de bereid-
sters - en dikwijls de zaakvoersters 

- vrouwen. 

Terwijl de mede, die in deze etablisse-
menten wordt opgediend, niet altijd 
van de beste kwaliteit is, was dat niet 
zo aan de tafel van de koningen en de 
hoge heren van Ethiopië. De paleizen 
van de hoge heren en de Ethiopische 
koningen van de 19de eeuw, zoals be-
schreven in de reisverhalen, hadden 
eigen gespecialiseerde brouwerijen 
voor de fabricatie van deze drank. De 
gebruikte honing was van de hoog-
ste kwaliteit en de mede had er veel 
langer gegist in verzegelde aarden 
kruiken. Het is mogelijk dat enkele 
prinsen uit de 19de eeuw beperkin-
gen hieven op de productie en de 
distributie van honing.

Terwijl de consumptie van mede in 
de steden tegenwoordig afneemt ten 
voordele van andere industriële alco-
holische dranken, blijft ze tot op de 
dag van vandaag geassocieerd met 
grote vreugdemomenten, zoals hu-
welijken, grote familie- en buurtbijeen-
komsten, begrafenissen en feesten uit 
de christelijke kalender van Ethiopië. 

Landschap van Zuid-West Ethiopië, dichtbij mizzan, mei 2009 imkers van « Association of innovation for development in beekeeping and its results », togoga, Ethiopië (september 2012)

Antropologiemuseum, Addis-Abeba, 
mei 2009

Degustatie van honing geoogst door koffieproducenten van de organisatie Oromia, belangrijkste producent 
van eerlijke koffie in Ethiopië (jima, mei 2009): zie artikel « Dagboek » van juni 2009 (mayazine nr. 12)
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I N APRIL gaf GFK-Max Havelaar 
een studie vrij over het verbruik 
van eerlijke producten in België 

en de evolutie ervan in de afgelopen 
twee jaar. Zo leren we dat eerlijke 
handel het in 2012 nog beter doet 
dan in 2011, de verkoop stijgt met 
11,30% in waarde en 7,50% in 
omvang.

Bovenaan het lijstje staat de eerlijke 
banaan. Het volume nam in 2012 
toe met meer dan 17% en zo is 
meer dan 10% van de in België ver-
kochte bananen eerlijk. Ook koffie 
boekt een mooie vooruitgang van 
ruim 22,80%, al vertegenwoordigt 
eerlijke koffie nog maar 2,20% van 
de markt. Eerlijke chocolade maakt 
een kleine sprong met 4%, en komt 
zo op 1% van het totale volume van 
chocolade. 

Eerlijke suiker doet het minder goed: 
de verkoopvolumes kennen een te-
rugloop van meer dan 12%. Wellicht 
zijn consumenten terughoudend om 
een product te importeren dat “ook 
bij ons wordt geproduceerd”, maar 
ze zijn zich er niet van bewust dat de 
milieukost van eerlijke rietsuiker, per 
schip aangevoerd, behoorlijk lager 
is dan de productie van suikerbieten 
in België!

De overige fairtradeproducten (in 
ieder geval die met het label van 
Max Havelaar - dus bijna uitsluitend 
voedingswaren) kennen in 2012 een 
terugval van 6% in verkocht volume. 
Heeft eerlijke handel het moeilijk om 
zijn verkoop te diversifiëren ? 

Deze statistieken geven fairtrade- 
actoren stof tot nadenken over hun 
marketingstrategie. Moet men zich 
richten op enkele kernproducten 
totdat die een aanzienlijk marktaan-
deel bereiken? Of moet men de klant 
een steeds breder gamma aanbie-
den zodat iedereen er zijn gading 
in vindt? Moet de sensibilisering 
versterkt worden bij de consument 
die al eerlijk koopt, zodat die zijn 
aankoopgamma uitbreidt of moet er 
zo breed mogelijk worden gecom-
municeerd zodat iedereen weet wat 
eerlijke handel is?

Hoe dan ook, laat ons niet vergeten 
dat elk verkocht pakje koffie of elke 
verkochte banaan een echte over-
winning betekent. Eerlijke handel 
vertegenwoordigt vandaag 0,1% 
van de wereldhandel. Dat lijkt op 
zich weinig maar in absolute cijfers 
is dit veel: 7 miljoen mensen pluk-
ken er in het Zuiden de vruchten 
van! Laten we niet vergeten dat het 
de kleine rivieren zijn die uiteindelijk 
de grote stromen vormen. 

Ondanks de crisis in ons land en de onzekerheid over 
de toekomst blijven Belgen eerlijke producten kopen, en 
dat steeds meer en meer! Bewijs dat waarden als sociale 
rechtvaardigheid en waardig werk “zowel hier als elders” 
meer dan ooit actueel zijn. 

Laure Combeaud

EErLijKE hAnDEL
BELGEn KiEZEn mEEr En mEEr 

vOOr fAir trADE!

Op World fair trade Day, 4 mei 2013, kleedde de Belgian fair 
trade federation (www.bftf.org) manneken Pis in eerlijke kledij

Het project dat Miel Maya Honing en Ma’ar vzw in Ethiopië ondersteunen dankzij 
subsidies van CNCD (de Franstalige tegenhanger van 11.11.11), werkt goed! Niet 
zonder enige trots ontdekken we dat ons werk zijn vruchten afwerpt: de begunstig-
de organisatie (“the Association of innovation for development in beekeeping and 
its results”) wil niet enkel groeien maar ook na verloop van tijd autonoom worden. 
De lokale autoriteiten erkennen de vereniging voor de overdracht van innovatieve 
kennis tussen imkers; de organisatie bestudeert ook de mogelijkheid om de imkers 
en imkercoöperatieven van de regio samen te brengen. 

Steun onze projecten en ondersteun deze organisatie! We hebben u nodig in de eerste 
helft van november voor de fondsenwervingsactie van het CNCD -11.11.11: steek 
ons een handje toe door ons drie uur van uw tijd te schenken! Tel.: 04/380 06 18.

Wekelijkse markt van hagere selam, Ethiopië (setember 2012)
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NA 14 JAAR inspanningen 
en procedureslagen is de 
Guatemalteek Efrain Rios 

Montt de eerste ex-dictator ver-
oordeeld1 voor genocide in een 
rechtbank in zijn eigen land. De 
generaal kwam door een staats-
greep in maart 1982 aan de macht 
en werd in augustus 1983 door een 
nieuwe staatsgreep aan de kant 
gezet. Tijdens zijn bewind kende 
de Guatemalteekse burgeroorlog, 
die 36 jaar lang zou aanslepen, zijn 
gruwelijkste massamoorden.

Vijf weken lang kwamen meer dan 
duizend getuigen voor de rechtbank, 
waarbij tal van overlevende Maya Ixil 
Indianen. Ze vertelden hoe de troe-
pen van Rios Montt hun families uit-
moordden, hun dorpen van de kaart 
veegden. (...) De rechter kwam tot 
het besluit dat generaal Rios Montt, 
als opperbevelhebber van het leger, 
noodzakelijkerwijs op de hoogte was 
van de systematische moordpartijen 
in de Ixil-dorpen. (...)

De eerste aanklacht2 tegen Rios 
Montt (…) bij het Spaanse Hoog-
gerechtshof is het werk van Rigo-
berta Menchu, winnares van de 
Nobelprijs voor de Vrede in 1992 
als erkenning van haar inzet voor 
inheemse volkeren. Haar vader werd 
levend verbrand door militairen toen 
hij vreedzaam manifesteerde voor 
de Spaanse ambassade in Guate-
mala. (...)           

Maar 17 jaar na het sluiten van de 
vredesakkoorden (...), blijft het land 
verdeeld. De militairen vormen een 
blok tegen deze veroordeling, uit 
vrees ook zelf vervolgd te worden. 
Ondertussen klagen rechtse zaken-
lui het risico op een terugkeer van 
het politiek geweld aan, terwijl vele 
aanspraken over land, mijnen of de 
toegang tot water, op het platteland 
nog niet opgelost zijn.(...) In een land 
dat nog zijn wonden likt en waar 
littekens nog niet zijn geheeld, blijft 
gerechtigheid een noodzakelijke 
maar ook heel explosieve oefening.”

Véronique Kiesel, Le Soir, 14/5/2013

Pinochet in Chili: 3.000 doden. De Argentijnse dictatuur: 30.000 
doden. De “vuile oorlog” in Guatemala: bijna 300.000 doden en 
vermisten, vaak op de gruwelijkste manier gemarteld. En toch, 
wie maalt er om? Omdat de slachtoffers bijna allemaal Indianen 
waren?

Véronique Kiesel, Le Soir, 14/5/2013

vAn hiEr En GinDEr
tWintiG jAAr LAtEr 

Retrouvailles, 31 augustus en 1 september 2013
Retrouvailles, dat is DE ontmoetingsplaats van 
Luikenaars (35.000 in 2012!) op zoek naar actieve 
en kwaliteitsvolle recreatie na de zomervakantie.

Elk jaar bezetten verscheidene organisaties, 
waaronder Miel Maya Honing, het “Parc de la 
Boverie” met hun passies, hun hobby’s, hun 
engagementen en hun programma’s. 

Voor meer informatie: 
http://www.retrouvailles.be

Zoals elk jaar, in het derde weekend 
van september, doet het festival 
Tempo Color Luik op zijn grond-
vesten daveren. Kom op zaterdag 
een kijkje nemen in de “korte keten” 

markt en in het stadscentrum om 
er “les Points Colères” te ontdekken. 
Op zondag kan u onder andere 
genieten van een (h)eerlijke brunch… 
We verwachten u talrijk. 

Voor meer informatie: 
http://www.tempocolor.be/2013/

Goede muziek en (h)eerlijke hapjes 
voor geest en lichaam, zo ken je 
de Nacht van de Fair Trade. En zo 
zetten 30CC en drie fairtradepart-
ners - Oxfam Wereldwinkels, Colora 
Festival en Miel Maya Honing - ook 
dit jaar feestelijk de Week van de 
Fair Trade in! 

Het charismatische duo Sousou & 
Maher Cissoko, een Zweedse zan-
geres en een Senegalees die kora 

speelt, brengen groovy West-Afri-
kaanse muziek met invloeden uit 
reggae, mbalax, pop en blues. 
Sinds de release van hun debuut-
album Adoun in 2008 deelden ze 
het podium met grote namen als 
Toumani Diabaté, Amadou & Ma-
riam en Salif Keita. Voorafgaande-
lijk slaan een vijftal poetry slam-
mers de handen in elkaar voor een 
gevarieerd en eerlijk spoken word 
programma. 

Meer informatie ? Je vindt ons op 
facebook ! 

“Ik roep de gerechtelijke autoritei-
ten op om op een verantwoorde 
manier te handelen en elke poging 
tot tussenkomst, belemmering van 
de rechtsgang of manipulatie van 
de wet af te wijzen, want dat zou 
zware gevolgen hebben voor de 
geloofwaardigheid van de justitie in 
Guatemala (...) De slachtoffers van 
de wreedheden begaan tijdens de 
burgeroorlog in Guatemala, en hun 
families hebben vele jaren gewacht 
op gerechtigheid, ik hoop dat ze 
niet langer meer moeten wachten. 
Een opgeschorte gerechtigheid 
is een afgewezen gerechtigheid.” 
(Adama Dieng, speciaal adviseur 
voor de preventie van genocide 
van de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties, 24 april 2013)

Deze oproep is meer dan actueel, 
want op 20 mei besloot het Grond-
wettelijk Hof de veroordeling van 
Montt te annuleren en de procedu-
re terug te brengen op 19 april…3

niEUWs & AGEnDA

tempo Color Festival, 20, 21 en 22 september 2013

Nacht van de Fair trade, vrijdag 4 oktober 2013, 
Schouwburg Leuven

“

1 Op 86-jarige leeftijd, werd hij veroordeeld tot 80 jaar gevangenschap.   2 In 1999.   3 Op 19 april werd de zaak door één van de rechters geschorst, na 
een discussie ontstaan tussen twee rechters over wie bevoegd was voor de zaak. (Le Figaro, 21/5/13).
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GiftEn
Miel Maya Honing vzw is 
erkend om fiscale attesten toe 
te kennen voor elke gift van 
minstens € 40 per jaar (gestort 
in één of meerdere keren). 

Bankreknr:  
IBAN BE 91 3400 6533 3376
BIC code : BBRuBEBB

Voor elke storting van € 40, ontvangt 
u een fiscaal attest dat u toelaat uw 
gift van uw inkomsten af te trekken: 
dat is uw fiscaal voordeel.

Zo zult u bijdragen tot de financie-
ring van onze projecten in Mexico, 
Midden-Amerika en Afrika. De pro-
jecten in Latijns-Amerika worden 
medegefinancierd door de Belgi-
sche Coöperatie (DGD) in het kader 
van ons programma 2011-2013. 
De globale doelstelling van dit Pro-
gramma luidt als volgt: in het Zuiden 
draagt de bijenteelt bij tot duur-
zame ontwikkeling (economisch, 
sociaal en ecologisch) van sociale 
imkerorganisaties in gemarginali-
seerde landelijke gemeenschappen.  
In het Noorden sluit de consument 
zich aan bij de idee van duurzame 
ontwikkeling zoals eerlijke handel 
en handelt zij/hij er ook naar. Hij/zij 
deelt de waarden van duurzame 
ontwikkeling, hij draagt eraan bij 
en draagt er zelf ook de vruchten 
van op vlak van het milieu. Op deze 
manier ontstaat er een wederzijdse, 
evenwaardige en respectvolle relatie 
tussen de producent in het Zuiden 
en de consument in het Noorden.    

Art. 4 Wet 8.12.92 – Arr. Min. 18.03.93. Miel Maya 
Honing vzw beheert op autonome basis een geau-
tomatiseerde databank van persoonsgegevens, om 
de relaties met haar schenkers en sympathisanten 
te kunnen beheren. U hebt het recht uw gegevens 
in te  kijken en aan te passen.

Verantwoordelijke uitgever : B. Olivier c/o Miel Maya Honing vzw, rue de Steppes 26 - B-4000 Luik

OnZE PArtnErs
De partners van Miel Maya Honing vzw zijn imkerorganisaties uit ge-
marginaliseerde rurale gemeenschappen in het Zuiden. Ze werken als 
coöperatieven. Deze organisaties zijn gelegen in de zeven landen die op 
onderstaande kaart zijn aangeduid. Ze groeperen 900 imkers en meer 
dan 5000 personen als we hun families erbij rekenen.
 

El Salvador

Honduras

Guatemala

Mexico

Centraal Amerika

Kameroen

Ethiopië

Oeganda

Afrika

adv Maya magazine.indd   1 13/06/13   17:04


