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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.

Voor klimaatrechtvaardigheid!
Terwijl we dit schrijven, probeert de Conferentie in Doha moeizaam een Kyotoprotocol 

“Bis” te creëren. Er valt geen tijd meer te verliezen: ons ontwikkelingsmodel is onhoudbaar 
geworden. Minder dan 20% van de wereldbevolking verbruikt meer dan 80% van de welvaart 
door de overexploitatie van bossen, land, water en fossiele brandstoffen, met ernstige 
klimaatsveranderingen tot gevolg. De meeste klimaatslachtoffers bevinden zich onder de 
armste bevolkingsgroepen uit het Zuiden, dus bij diegene die het minst verbruiken en die 
het slechtst gewapend zijn om er weerstand aan te bieden! Dit moet veranderen, willen 
we de klimaatverandering en haar sociale gevolgen een halt toeroepen. Daarom is het 
thema van de 11.11.11-campagne dit jaar “klimaatrechtvaardigheid”. In dit dossier ontdekt 
u hoe bijenteelt in het Zuiden haar steentje kan bijdragen aan de strijd tegen ontbossing, 
één van de oorzaken van de opwarming van de aarde.

Benoît Olivier

In het kader van een evaluatie 
van de bijenteeltprojecten 
in Oeganda voor Miel Maya 
Honing, heb ik verschillende 
imkerorganisaties ontmoet. 
Hier vind je het verslag van deze 
bemoedigende ontmoeting.
 

Noëmie El Agrebi

DAGBOEK
MAry En DE BijEn 

S EpTEMBEr 2012,  in het 
noorden van Oeganda, in 
Kitgum. De regio heeft meer 

dan twintig jaar te lijden gehad on-
der een bloedige oorlog en Kitgum 
is nog steeds omringd door een 
twintigtal vluchtelingenkampen.

Mary maakt deel uit van die vrou-
wen die je maar enkele keren in je 
leven tegenkomt. Het is een Afri-
kaanse vrouw, oorlogsweduwe, on-
dernemend, ambitieus, met zeer 
duidelijke ideeën. Ze ontvangt ons 
bij haar thuis, omringd door een 
resem kinderen van alle leeftijden. 
Mary zat in een van de imkerorga-
nisaties voor vrouwen die onder-
steund werden door het project. 
Zo kon ze een opleiding volgen in 

bijenteelt en kreeg ze bijenkasten. 
Toen de organisatie in 2010 stilaan 
uitdoofde, stelde Mary aan de coö-
peratie voor om alle bijenkasten op 
haar eigendom onder te brengen, 
om zo de opvolging te verzekeren.

Een twintigtal KTB-bijenkasten1 
(waarvan het merendeel sinds 
twee jaar in gebruik is) werd in de 
schaduw van de bomen geïnstal-
leerd, naast 6 traditionele bijenkas-
ten. Mary is trots wanneer ze ons 
haar project voorstelt: de cultiva-
tie van sesam voor de bijen, van 
zonnebloemen, zoete aardappels, 
bonen, fruitbomen zoals citroen-
bomen en mangobomen. Dankzij 
de bijen heeft zij het mooiste fruit 
van de streek. Als je haar vraagt 

wat ze verkiest, dan zegt ze dat 
ze de beide soorten bijenkasten wil 
houden: de KTB-kasten voor het 
gemak bij het oogsten, maar ook 
de traditionele kasten die haar tot 
70 kg honing per kast opleveren! 
Dankzij de honingverkoop kon ze 
dit jaar starten met het cultiveren 
van oesterzwammen, het kweken 
van varkens en bovendien was ze 
in staat de schoolkosten te betalen 
van 16 wezen, die de gemeenschap 
haar had toevertrouwd. 

In onze projecten hebben we zo’n 
sterke vrouwen als Mary nodig: als 
proactieve begunstigden van onze 
projecten en als succesverhalen in 
de gemeenschappen. 

1 Kenyan Top Bar Hive, Afrikaanse bijenkorf met bovenlatjes.

Mary, September 2012, Kitgum, Oeganda

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.

De hoogvlakte van Batéké, DrC (Democratische republiek Congo), november 2009.
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VOOr DE lANDEN die hier-
bij het meest betrokken zijn 
(Congo, Indonesië, Brazilië, 

Tanzania...), vormen deze groene 
longen een essentiële economische 
bron1.Daarom werd tijdens de Con-
ferentie van de Verenigde Naties in 
Bali, in 20072,voorgesteld om finan-
ciële compensaties toe te kennen 
aan de regeringen van landen die 
deze historische “koolstofreservoirs” 
duurzaam beheren.

De strijd tegen de ontbossing wordt 
ook gefinancierd door donaties van 
geïndustrialiseerde landen en door 
de toekenning van koolstofkredieten 
aan de betrokken landen die ze kun-
nen doorverkopen, ter compensatie 
van vermeden uitstoot. Het mecha-
nisme dat dit regelt is het REDD ini-
tiatief: ‘Reducing Emissions from 
Deforestation and Degradation’.

De woudbewoners ontvangen deze 
financiële compensaties evenwel niet 
rechtstreeks. Opdat men op hun me-
dewerking zou kunnen rekenen, is het 
dus belangrijk om hen concrete eco-
nomische alternatieven voor te stellen 

en aan te tonen dat de activiteiten, 
inherent aan een agro-bosbouw pro-
ject, meer inkomsten opleveren dan 
het kappen van bomen… De exploi-
tatie van niet-houtige bosbouwpro-
ducten3 is zo’n alternatief, het maakt 
deel uit van de promotiecampagne 
van het FAO sinds 1991. Honing is 
één van deze producten. 

Bijenteelt heeft verschillende troeven 
in dit domein: het draagt bij tot de 
voedselzekerheid, bevordert de pol-
linisatie en biedt niet onbelangrijke 
monetaire inkomsten. Vermits honing 
geen bederfelijke eetwaar is en vrij 
eenvoudig geconserveerd kan wor-
den, is het geschikt voor gebieden die 
ver verwijderd zijn van de belangrijkste 
stedelijke markten. In sommige geval-
len vormt de honing zelfs de spaar-
pot van de familie en verkoopt men 
uitsluitend wanneer men geld nodig 
heeft. Daarbij komt dat imkers goede 
bondgenoten zijn in de strijd tegen de 
ontbossing, aangezien bomen ener-
zijds de hoofdbron van nectar voor 
hun bijen zijn en anderzijds omdat het 
gebladerte de noodzakelijke schaduw 
biedt voor de bijenkasten.

Het lijkt zo voor de hand liggend dat men het soms over het 
hoofd ziet, maar het verdwijnen van de primaire tropische 
wouden heeft een belangrijke impact op de opwarming van de 
aarde: ontbossing zou tot 20 à 25% verantwoordelijk zijn voor de 
uitstoot van broeikasgassen op onze planeet. De belangrijkste 
oorzaken zijn onder meer de exploitatie van tropisch hout en 
de uitbreiding van landbouwgronden hetzij voor veeteelt hetzij 
voor de productie van biobrandstoffen.

Benoît Olivier

DOSSiEr
BijEntEELt En hErBEBOSSinG 

in COnGO

1 Zie ons dossier n°18, december 2010, over “Rol van de bijenteelt in beschermde gebieden”.   2 Conferentie van de Verenigde Naties over de klimaatverandering 
van 3 tot 14 december 2007.   3 Niet-houtige bosbouwproducten zijn goederen van biologische oorsprong met uitzondering van hout, afkomstig van bossen, 
andere beboste gebieden en bomen buiten bossen. Zie ook ons dossier n°18.

1 CDCE is een campagne, gedragen door Max Havelaar, Oxfam-Magasins du monde en Miel Maya Honing. FairTradeGemeente, de Vlaamse tegenhanger, wordt 
ondersteund door Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels, Vredeseilanden en 11.11.11.   2 Uittreksel van de voorstelling van Agenda 21 van Plombières, Laetitia 
Timmermans, Milieuadviseur en coördinatrice van de lokale Agenda 21, Dienst verstedelijking, milieu en wonen.

l AT E N  w E  met Agenda 
21 beginnen. Deze term kan 
vreemd klinken. Nochtans 

schuilt er een welbekend begrip 
in, met name dat van duurzame 
ontwikkeling (DO). In 1992 hebben 
173 staatshoofden op de wereldtop 
van Rio een actieplan voor de 21ste 
eeuw aangenomen dat het concept 
van duurzame (lokale) ontwikkeling 
in de verf zet en dit via verscheidene 
thema’s. Deze thema’s dekken de 
3 pijlers van DO die zowel lokale 
als mondiale vraagstukken behan-
delen zoals armoede, landbouw,  
afvalbeheer,  internationale samen-
werking, … In België en in andere 
landen  hebben de gemeenten dus 
de mogelijkheid om deze Agenda 
te implementeren ten behoeve van  
duurzame lokale ontwikkeling.  

De link met de Campagne ‘Com-
munes du Commerce Equitable’1 
(CDCE) en haar criterium van  sen-
sibilisering wordt dan ook vanzelf-
sprekender.  Eerlijke handel berust 
inderdaad op de 3 assen van DO 
en krijgt bijgevolg een plaats in 

Agenda 21. In Plombières is het 
onder andere de cel Agenda 21 die 
het project CDCE draagt.

Een andere speler waar men niet 
om heen kan, is de “Commissie 
internationale samenwerking” 
van de gemeente. Zij «werd belast 
met het stellen van een diagno-
se omtrent het werkveld van de 
Noord-Zuidthematiek. De commis-
sie stelde vast dat er een gebrek 
aan erkenning voor de Noord-
Zuidproblematiek heerste onder 
de bevolking en de plaatselijke 
actoren. Bovendien merkte ze op 
dat er weinig sensibiliseringsacties 
omtrent deze thematiek bestonden,  
met name in de scholen»2. 

Deze verscheidene actoren wens-
ten dus in alle scholen een sensibi-
lisering op het touw te zetten met 
als thema eerlijke handel. Dit wordt 
in 2013 verwezenlijkt.

Ik heb alle scholen van de gemeen-
te ontmoet en er onze activiteiten 
voorgesteld. Het merendeel toont 

belangstelling voor een project tus-
sen januari en juni 2013. Projecten 
per school en per klas worden mo-
menteel uitgewerkt en gaan begin 
januari van start.

Schoolprojecten, CDCE, de gemeentelijke Agenda 21 en de 
Commissie Internationale Samenwerking. wat een titel! 
Een heus programma. De linken zijn vanzelfsprekender 
dan men zou denken. Voor de gemeente plombières 
ligt het verband tussen deze verschillende acties voor 
de hand en het vergemakkelijkt zelfs de uitwerking 
van deze acties. plombières ging de weddenschap aan 
verscheidene plaatselijke actoren en verkozenen met 
elkaar in contact te brengen om een gemeenschappelijke 
en samenhangende actie in de scholen op te zetten. 

Emilie Sainvitu

EDUCAtiE
EEn hEUS PrOGrAMMA!

Gewassen en bossen, Virunga, DrC

Er moet een duurzaam ont-
wikkelingsmodel gecreëerd 
worden dat de degradatie 
van het natuurlijke milieu te-
gen moet gaan en dat bouwt 
aan een toekomst waarin de 
bevolking in harmonie leeft 
met de natuur. Hierbij moeten 
oplossingen geboden worden 
die een coherent evenwicht 
nastreven tussen conserva-
tie, onderzoek en socio-eco-
nomische ontwikkeling van 
de bevolking. (Visie van het 
WWF in het biosfeerreservaat 
in Bas-Congo)
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1 Naar verschillende artikels in het persoverzicht op www.ibi-village.cd.   2 In de jaren 80 werd een eerste herbebossingsproject in de regio Mampu gerealiseerd. 
Daarna werd  rond 2007-2008, een agro-bosbouw programma opgezet met de steun van de EU, dat bestaat uit het planten van 1.500 hectare acacia’s, 
verdeeld over 23 dorpen.   3 De acacia slaat koolstof op na 3 jaar en dit tot de leeftijd 10 jaar, het moment dat zijn groei stopt. Vanaf dan is de balans nihil, dus 
wordt de boom gekapt en herplant men. Houtskool stoot CO2 uit, maar minder dan hetgeen voorheen door de boom werd opgeslagen.

1 Jeune Afrique, 6/3/2011.   2 etekend tijdens de top in Rio in 1994. Het Kyoto protocol (1997) heeft een Duurzaam Ontwikkelingsmechanisme ontwikkeld 
(in het Engels CDM : Clean Development Mechanism) dat geïndustrialiseerde landen in staat stelt om hun CO2 uitstoot te compenseren en bepaalde types 
ontwikkelingsprojecten te ondersteunen in de armere landen. Elk carbonkrediet komt overeen met de vermindering van een ton CO2.   3 Deze koolstofput 
heeft momenteel een oppervlakte van 1.400 ha en slaat meer dan 50.000 ton CO2 op in 1,5 miljoen bomen in volle groei. Persbericht van Novacel, 20/8/2012.   
4 SLCD : Service Laïque de Coopération au Développement.   5 In de provincie Bandundu, die grenst aan de provincie Kinshasa.

Op twee uur rijden, ten oosten van 
Kinshasa, strekken zich de Plateaux 
des Batéké uit, weinig beboste en 
onbegroeide savannes. Het natuur-
lijke woud is praktisch verdwenen, 
ofwel omdat de bomen gekapt wer-
den voor de fabricatie van houtskool 
(makala), ofwel omdat de dorpsbe-
woners de beboste hellingen van de 
valleien kapten en platbrandden om 
vruchtbare grond te bekomen voor 
de wisselcultuur van gewassen.

Het principe van landbouw op basis 
van kappen en branden, is dat tijdens 
de rustperiodes de landbouwgrond via 
natuurlijke regeneratie terug verandert 
in bos. Door de verhoogde demogra-
fische druk in de provincie Kinshasa, is 
dit tegenwoordig onmogelijk omdat de 
exploitatiecycli te kort zijn geworden. 
De gronden raken uitgeput wat leidt 
tot een snelle en vaak onomkeerbare 
degradatie van het milieu. Men moet 
dus sedentaire activiteiten ontwikkelen 
die een bron van inkomsten vormen.

Begin 2000 erft Olivier Mushiete, 
landbouwingenieur en zoon van een 
voormalig Congolees minister, Ibi  
Village, een immens maar verwaar-
loosd domein van verschillende dui-
zenden hectares, dat in 1966 in het 
bezit van de familie is gekomen vol-
gens de stamtraditie. Hij besluit het 
domein terug leven in te blazen en 
legt zich toe op agro-bosbouw, een 
wisselbouw techniek waarbij tussen 
de rijen bomen2 maniok of “cassava” 
geplant wordt, het basisvoedsel van 
de Congolezen. De schaduw van de 
bomen beperkt de groei van onkruid, 
terwijl het strooisel van de bomen 
aanzienlijk de vruchtbaarheid van 
de grond verbetert. Kortom, een 
beter rendement zonder inbreng van 
chemische meststoffen!

In 2008 begint hij acacia’s te planten, 
snelgroeiende bomen die al na en-
kele jaren gebruikt kunnen worden 
voor de productie van houtskool. 
Bovendien absorberen en slaan de 

bomen koolstof (CO2)3 op terwijl ze 
groeien. Olivier Mushiete kan zich 
met recht een pionier noemen: zijn 
acaciawoud is de eerste “Koolstof-
put” in Centraal Afrika die geregis-
treerd staat als CDM bij de UNFCC ! 
(zie kader).

Het project van Mushiete en zijn firma 
Novacel, genereert op deze manier 
drie bronnen van inkomsten: door de 
teelt van maniok, de productie van 
houtskool en de verkoop van car-
bonkredieten, voor deze laatste zijn 
er 6 concessies van elk 1.000 ha ge-
registreerd bij de Grondadministratie. 
Het maniokmeel en de houtskool zijn 
bestemd voor de markt van Kinshasa, 
terwijl de carbonkredieten verkocht 
worden aan het BioCarbon Fund dat 
beheerd wordt door de Wereldbank. 
Deze kredieten worden contractueel 
verkocht aan 4 USD per ton.

De koolstofput Ibi Village wordt be-
heerd door een privé onderneming 
die meer dan honderd personen 
tewerk stelt. Daarnaast kan de lo-
kale bevolking meegenieten van een 
agro-bosbouw programma dat ge-
leid wordt door een lokale NGO, ge-
naamd Gi-Agro (Groupe d’Initiatives 
pour l’Agroforesterie en Afrique), die 
op haar beurt wordt ondersteund 
door een Belgische NGO, de SLCD.4 

Gi-Agro kan rekenen op de raad van 
de aldaar gevestigde Jean Lejoly, pro-
fessor emeritus van de ULB.

In het kader van het programma 
‘Verhoging van de inkomsten van de 
landbouwers’, heeft GI-Agro ook een 
tak bijenteelt, onder leiding van Dany 
Mulabu. Hij werkte voorheen op een 
ander herbebossingsproject, even-
eens op basis van acacia’s, in Mampu, 
waar hij verantwoordelijk was voor 
de ontwikkeling van de bijenteelt, die 
perfect past bij de acacia’s omdat 
deze soort een hoog potentieel voor 
honingproductie heeft.

Onder de 10 dorpen die aan het pro-
gramma deelnemen, is Dwalé Mitter-
rand het eerste om zich in de bijen-
teelt te lanceren. Het project loopt op 
2 verschillende, goed geselecteerde 
sites: het gemeenschappelijke acaci-
abos en de bosgalerij op de oevers 
van de rivier Dwale. In 2011 werden 

42 bijenkasten uitgedeeld, à rato van 
7 kasten per deelnemer. De kasten 
blijven het exclusieve eigendom van 
de coöperatie “Les Pilotes”, dat zich 
bevindt op het grondgebied van Ibi 
en dat wordt beheerd door de imkers 
van Ibi, waaronder ook die van Dwalé 
Mitterrand. Door in de coöperatie te 
stappen, aanvaarden ze de volgende 
verplichtingen: de oogst wordt uitge-
voerd door een expert van de coöpe-
ratie en elke imker staat 2,5 kg van de 
geoogste honing af aan de coöperatie. 
Wanneer wanbeheer of verwaarlozing 
wordt vastgesteld, heeft de coöpera-
tie het recht de bijenkasten terug op 
te eisen. De honing die terugvloeit 
naar de coöperatie dient voor diens 
financiering en wordt voornamelijk 
aangewend voor de aankoop van 
nieuwe kasten. 

Het is niet enkel de bedoeling om dit 
project te ontplooien in de regio Ibi 
maar ook in Zuid Kwamouth5 waar 
NOVACEL en Gi-Agro een nieuw 
agro-bosbouw project aan het opstar-
ten zijn, gefinancierd door het FFBC 
(Fonds pour les Forêts du Bassin du 
Congo - Fonds voor de Wouden in 
Bas-Congo). Dit project maakt deel uit 
van 8 pilootprojecten die allen op de 
financiële steun van het FFBC kunnen 
rekenen en die moeten resulteren in 
de definitie van de REDD strategie 
(strijd tegen de ontbossing) in RDC.

De koolstofput Ibi Village, 
in de Democratische republiek Congo1

De coöperatie “les pilotes” van Ibi Village

Een op bomen gebaseerde “kool-
stofput” heeft geen reële ecologi-
sche voordelen, tenzij zeer strikte 
regels worden gerespecteerd. 
Hoewel wouden belangrijke com-
ponenten zijn in de koolstofcycli, 
blijft het voor een dergelijk project 
moeilijk om een afname in uitstoot 
aan te tonen. In het algemeen kan 
men stellen dat het veel rendabeler 
is om de vernieling van bestaande 
wouden tegen te gaan. Door het 
risico op bosbranden, ziektes, hout-
kap en het feit dat men pas vijf jaar 
na de aanvang van een bosbouw-
project een correcte evaluatie van 

de opgeslagen hoeveelheid koolstof 
kan maken, hebben kredieten af-
komstig uit bosbouw een eerder ge-
ringe waarde (vier dollar eind 2010) 
in vergelijking met andere soorten 
koolstofputten. 

Zo is een carbonkrediet uit indus-
triële activiteiten in Europa maar 
liefst gemiddeld 15 euro waard1... 
Afrika is, ondanks zijn gigantisch 
potentieel, praktisch afwezig op 
de “CO2 markt”, die in volle ex-
pansie is. De beslissing om deze 
koolstofput te homologeren heeft 
jaren werk en een hoge investering  

(1,5 mio euro) met zich meegebracht. 
Deze investering diende voor het 
financieren van de expertises en 
de voorbereiding van de certificatie. 

Deze inspanningen werden be-
loond op 17 februari 2011, toen 
het project officieel gevalideerd 
werd door de UNFCCC (United 
Nations Framework Convention 
on Climate Change), als Clean 
Development Mechanism (CDM).2 
Novacel is hiermee de eerste Cen-
traal Afrikaanse privé onderneming 
die een op bosbouw gebaseerde 
koolstofput heeft laten registreren. 3  

Waarom acacias ?

Deze soort past zich goed aan 
en groeit snel; hij is bestand te-
gen droogte en is heel geschikt 
voor een schrale en een zan-
derige ondergrond zoals de 
savanne van de Batéké. Maar 
ook andere boomsoorten  
zoals de eucalyptus en de den 
worden aangeplant, evenals 
autochtone soorten, zoals de 
milletia, die eerder gekend is 
onder de naam Wengé en be-
faamd is voor zijn zwarte hout.

De eerste honing oogst in ibi Village, 16/03/2012.

Maniokplantage met acaciascheuten, 
ibi Village, DrC, 06/11/2009.
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E EN TEruGKErEND puNT 
van kritiek op eerlijke handel 
is de ecologische kost van 

het vervoer van goederen, die 
meestal per schip uit het Zuiden 
komen. Hoewel de impact van een 
voedingskilometer van de boot ge-
relativeerd moet worden (transport 
van één continent naar een ander) 
in vergelijking met een voedingski-
lometer van de wagen of vrachtwa-
gen (transport van de importhaven 
naar het verkooppunt of naar de 
uiteindelijke consument) kan men 
zich uiteraard slechts verheugen 
over voorstellen die als doel hebben 
de vervuiling van het internationaal 
transport te verminderen. 

TransOceanic Wind Transport 
(TOWT: http://www.towt.eu/) en 
Fairtransport (http://www.fairtrans-
port.eu/), respectievelijk Franse en 
Nederlandse bedrijven, hebben zich 
in het internationaal zeilgoederen-
transport gelanceerd. Grootse zeil-
schepen die de zeeën van het Zui-
den overvaren met Fairtradekoffie 
in het ruim, is dit geen hoogstandje 
van duurzame ontwikkeling ?

Inderdaad, maar laten we realistisch 
blijven: vooraleer dat het vervoer 
via zeilschepen dezelfde laadca-
paciteit biedt als de traditionele 
cargo’s, zullen de scheepswerven 
zich nog lang mogen inspannen om 
de wereldvloot van zeilschepen te 
vermenigvuldigen… 

Een oplossing die wel minder ver 
gaat op ecologisch vlak, maar die 
het voordeel heeft onmiddellijk te 
kunnen uitbreiden naar het geheel 
van het internationaal transport, is 
de Clean Shipping Index (http://
www.cleanshippingproject.se/
index.html). Deze indicator van 

“schoon transport” classificeert de 
verschillende vrachtschepen van 
scheepvaartondernemingen in 
functie van hun uitstootniveau van 
broeikasgassen en van chemische 
verontreiniging. Het Clean Shipping 
Project Network is een netwerk van 
bedrijven die scheepvaartonderne-
mingen in de hand nemen die de 
Clean Shipping Index op hun vloot 
toepassen. Daartussen bevinden 
zich o.a. Ericsson, H&M, Philips en 
Volvo Logistics. 

Er bestaan dus oplossingen om 
het transport met een verminderde 
ecologische kost te optimaliseren. 
Ze worden echter nog niet op grote 
schaal gebruikt. De fairtradesec-
tor moet hier een rol spelen in de 
ontwikkeling en de promotie van 
deze vernieuwende initiatieven op 
ecologisch vlak, zoals ze reeds heeft 
gedaan op economisch en sociaal 
gebied.

Het transport van geïmporteerde producten vormt altijd al een 
spanningspunt binnen de fairtradesector. Vandaag ontstaan 
er initiatieven voor een “duurzaam” goederenvervoer. Maar 
in welke mate zijn deze toepasbaar op grote schaal?  

laure Combeaud

EErLijKE hAnDEL
DUUrzAAM trAnSPOrt 

hEEft DE WinD in DE zEiLEn

zweeds zeilschip indiaman GÖtEBOrG

Plantage met volgroeide acacia’s, 
Mampu, DrC, november 2009.

Maniokplant, DrC, 06/11/2009.

De provincie Bas-Congo heeft zwaar 
geleden onder de ontbossing. Nabij 
Boma bevindt zich het reservaat Luki, 
dat in 1979 door de VN erkend werd 
als « Biosfeerreservaat». Het reser-
vaat beslaat een oppervlakte van 
bijna 33.000 ha en vertegenwoordigt 
het laatste overblijvende stuk van het 
enorm grote oude primaire woud 
van Mayombe. De ontbossingsratio 
is daar 5 maal hoger dan in de rest 
van de regio. De ontbossing is voor-
namelijk te wijten aan de gestegen 
vraag voor brandhout, de illegale 
houtkap en zwerflandbouw op basis 
van kappen en branden.1

Om het woud te beschermen, onder-
steunt het WWF een project dat als 
doel heeft de landbouwproductie en 
de inkomsten van de lokale bevolking 
te verbeteren, en betere kanalen te 
ontwikkelen voor de verkoop van de 
productie in de steden. Daartoe wer-
den modelboerderijen opgericht in de 
50 dorpen die rond het reservaat gele-
gen zijn (10.000 families). Hier worden 
verscheidene activiteiten ontwikkeld, 
waaronder bijenteelt. John Ngoma 
Muanda richtte er een coöperatie 
op die ongeveer 200 imkers telt. Het 
succes van Luki, zette het Belgisch 
Agentschap voor Ontwikkelingssa-
menwerking aan om het WWF te  
vragen het Luki project te dupliceren 
in twee andere biosfeerreservaten 
in Bas-Congo: in Yangambi2 (op 90 
km van Kisangani) en in Dimonika 
(onderdeel van het Mayombe massief 
dat gelegen is in Congo-Brazzaville).

Dichter bij Kinshasa, in Mbanza-
Ngungu, ondersteunt het Apefe 
sinds enkele jaren, een groot bijen-
teelt project. Ongeveer 500 imkers 
zijn daar gegroepeerd in 10 vereni-
gingen op basis van geografische 
criteria. Deze verenigingen zijn op 
hun beurt bijeengebracht in een 
platform van imkerverenigingen, de 
PLAAC (Plateforme des Associati-
ons des Apiculteurs des Cataractes 

– Platform van Imkerverenigingen van 
Cataractes). Voor een groot deel 
van die deelnemers is honing de 
belangrijkste monetaire inkomst. In 
augustus 2010 werden, bovenop 
de 600 bestaande kasten, er nog 
eens 600 van het type ‘kenyane’ 
uitgedeeld (60 per vereniging): eind 
2011 stond de teller bijna op 1.400.

Samenwerking in zicht?

Recent werd een werkgroep opge-
richt die bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de SLCD, het WWF, MMH 
en het Apefe3. Het centrale thema 
is de bijdrage die bijenteelt kan le-
veren aan de bescherming van het 
Congolese woud, zowel het primaire 
woud als de herbeboste gebieden. 
De werkgroep heeft Fabien van 
Hoecke4, imker en coöperant van 
Apefe, met basis in Mbanza-Ngungu, 
op missie gestuurd. Terwijl wij dit 
schrijven, bezoekt hij de 3 betrokken 
sites. Wij brengen hier met plezier 
verslag over uit in een volgend num-
mer van onze Mayazine!

Bijenteelt initiatieven in Bas-Congo
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1 Deze en de volgende paragraaf zijn gebaseerd op documenten die staan op de website van het WWF.   2  Dit centrum voor onderzoek herbergt het grootste 
herbarium van Afrika.  3 De vzw « Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger » werd opgericht in februari 1976 door de 
Minister van Nationale Educatie. De vzw wordt momenteel voorgezeten door de Minister van Internationale Relaties van de Franse Gemeenschap. Zie www.
apefe.org.   4 Interessant om te lezen: zijn artikel over bijenteelt in Bas-Congo, op zijn website www.afriabeilles.com.
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regering Di rupo bespaart alweer op 
ontwikkelingssamenwerking!

E ENMAAl de chaotische 
inschrijving achter de rug 
is, nemen we plaats aan de 

stand die we delen met twee imkers 
van het Ethiopische project dat we 
steunen in samenwerking met de 
vzw Ma’ar. Tot onze verbazing is 
er voor onze stand een voortdu-
rende interesse bij de imkers van 
alle aanwezige Afrikaanse landen.
Onze imkers hebben kleine ko-
ninginnenkasten meegebracht en 
uitgestald, materiaal dat gebruikt 
wordt bij het kweken van de konin-
ginnen. De techniek is gekend maar 
zeer weinig verspreid in Afrika, want 
ze vereist een zekere knowhow en 
een goede kennis van de ontwikke-
lingscyclus van een koningin. Enkele 
dagen voordien hadden we op de 
demonstratiesite van het project, bij 
de controle van de bijenkorven, een 
videoreportage gemaakt ter illustra-
tie bij de voorstelling op de stand.

Naast de interesse die onze imkers 
opwekten, werd onze stand ook 
bezocht door een zeer divers en 
zeer geïnteresseerd publiek, gaande 
van kleine individuele ondernemers 

op zoek naar informatie om een 
imkerproject op te starten, tot alle 
actoren van de private Afrikaanse 
honingindustrie: coöperatieven, 
importeurs, exporteurs, ministe-
ries… alsook internationale ngo’s 
aanwezig in Afrika, universiteiten 
en onderzoeksinstellingen.

Het commerciële aspect en de band 
tussen Miel Maya Honing en Maya 
Fair Trade wordt in Afrika gezien als 
een aanvullend noodzakelijk aspect. 
Hier wordt de honingproductie niet 
enkel gezien als een ontwikkelings-
instrument dat zorgt voor inkomens 
voor de producenten, maar ook als 
een product met een hoge toege-
voegde waarde dat bestemd is voor 
export en deviezen oplevert.

De aanwezigheid van Ethiopische 
imkers, van Miel Maya Honing en 
BNNS op een gemeenschappe-
lijke  stand heeft het ons mogelijk 
gemaakt een globaal en coherent 
aspect te tonen van de actie van 
onze organisatie, van de lokale im-
kerorganisaties tot aan het netwerk 
van internationale uitwisseling.

Samen met BNNS1 was Miel Maya Honing aanwezig om een 
stand te delen en om zich bekend te maken op de derde 
Apiexpo die plaatsvond van 26 tot 30 september 2012 in de 
Millenium Hall in Addis Abeba, in Ethiopië.
De deelname aan dit Afrikaans salon omtrent bijenteelt werd 
voor Miel Maya Honing en BNNS, vertegenwoordigd door Jorge 
rovira van BeeHoney, een eerste verrijkende ervaring!

Noëmie El Agrebi

VAn hiEr En GinDEr
APi EXPO SEPtEMBEr 2012

Van links naar rechts, romha Assefa, coördinator van het 
project Ethiopië en haleqa Mulow Alena, imker met zijn 

presentatiemateriaal die uitleg gaf in het bijzijn van jorge 
rovira (BnnS) aan Ethiopische imkers, ApiExpo, 

Addis Abeba, Ethiopië, September 2012.

Uit een berekening van 11.11.11 
blijkt dat de regering Di Rupo nog 
eens 420 miljoen euro op het bud-
get ontwikkelingssamenwerking 
bespaart. Dat is een vierde van 
de 1,6 miljard die de regering eind 
dit jaar bespaart. Ontwikkelings-
samenwerking draagt zo wel heel 
hard bij aan een budgettaire be-
sparingsoefening die het gevolg is 
van een economische crisis waar 
de ontwikkelingslanden niet be-
paald de oorzaak van zijn. Onder 
andere hulporganisaties als Artsen 
zonder Grenzen of Caritas zullen 
de besparingen voelen en een 

aantal levensbelangrijke projec-
ten niet kunnen uitvoeren.

Met de besparing doet België 
opnieuw een fundamentele stap 
terug in haar engagement om 
0,7% van het BNP uit te geven 
aan steun voor ontwikkelingslan-
den. Een engagement dat boven-
dien Europees vastligt: tegen 2015 
moeten alle Europese landen de 
0,7% halen. België kwam twee 
jaar terug aan 0,63%, in 2011 was 
dat 0,53%. “Als we de besparing 
van vandaag in rekening brengen 
komen we voor 2012 amper aan 

0.44%. Hiermee zakken we op zijn 
minst weg in het Europese pelo-
ton”, zegt Bogdan Vanden Berghe, 
algemeen directeur van 11.11.11. 

“Het schrijnendst van de besparin-
gen, naast de reële hulp die er niet 
zal komen, is nog dat de gewone 
Vlaming niet die weg neemt. We 
zien de afgelopen jaren geen ver-
schil in de donaties. Als gewone 
mensen, die zich toch ook zorgen 
maken, dat kunnen, waarom de 
regering dan niet?” (Persbericht 
van 11.11.11, 2/11/2012)

Zoals elk jaar nam Miel Maya  
Honing deel aan de fondsen-
werving van 11.11.11. Vorig jaar 
werd 1.396.086 euro verzameld 
om 58 ontwikkelingsprojecten te 
financieren, waaronder de twee 

bijenteeltprojecten in Ethiopië en 
Oeganda die wij ondersteunen.  
We willen u hartelijk bedanken voor 
uw vrijgevigheid en uw inzet voor 
de 11.11.11-campagne. 

In de Ourthevallei, waar iets meer 
dan 30 jaar geleden de activiteiten 
van Maya Honing ontstonden, wordt 
de vrijwillige verkoop massaal hervat 
ten voordele van een bijenteeltproject 
in Luebo (Kasaï), ondersteund door 
de vereniging “Luebo-sur-Ourthe”. 

Meer dan 200 kilo honing ging in 
minder dan een maand de deur uit! 
Miel Maya Honing bracht in mei 
3.411 euro bijeen zodat dit project 
van start kon gaan en zal de vereni-
ging 1 euro per verkochte pot honing 
van 500 gram schenken om bij te 
dragen aan de voortzetting ervan.

Ben je een jonge wereldwinke-
lier? Ben je actief in een Wereld-
winkel op School of bij Noord-
Zuidstudenten of gewoon heel 
geïnteresseerd in duurzame 
Noord-Zuidrelaties, en wil je je 
misschien wel meer engageren 
voor de Oxfam-Wereldwinkel 
in je buurt? Of wie weet ben je 
al een gevorderde Prikkelaar? 
Ben je dan ook nog tussen de 
16 en de 26 jaar? Dan ben je 
van harte welkom op de 20ste 
Prikkel-editie van 8 tot en met 
10 februari in jeugdverblijfcen-
trum ‘De Kluis’ in Sint-Joris-
Weert! Meer info en een online 
inschrijvingsformulier vind je op 
www.oxfamwereldwinkels.be/
prikkel.

niEUWS & AGEnDA

11.11.11-campagne

Verkoop van Maya honing ten voordele van 
een bijenteeltproject in Congo (DrC)

Twintig jaar 
prikkelend jong 
geweld bij Oxfam-
wereldwinkels

1 BNNS : Beekeeping Network North-South ivzw ; www.bnns.org; zie Mayazine juni 2010 en maart 2012.
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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

Denk voor jullie eindejaarscadeau’s 
aan de monoflorale Mayahoning!


