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Ethiopische meisjes op de markt van Hagere Selam, Ethiopië, september 2012.

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.

In september, na mijn missie in Oeganda, ben ik naar 
Hagere Selam getrokken, niet ver van Mekelle, hoofdstad 
van Tigray, in het noorden van Ethiopië. Een eerste bezoek 
aan een verrassend en duurzaam project, en tegelijk ook 
een eerste kennismaking met innoverende en ervaren 
bijentelers !

Noëmie El Agrebi

DAGBOEK
EthiOPië, EEn BEzOEK vAn EEn 

imKEr AAn EEn innOvErEnDE imKEr

NA EEN NACHTVluCHT 
kwam ik terecht in de in-
ternationale luchthaven van 

Addis Abeba, en moest ik direct 
overstappen op een binnenlandse 
vlucht naar het noorden. 

Mekelle, hoofdstad van Tigray, is 
een klein, vredig stadje op 2060m 
hoogte, waar de straatjes omzoomd 
zijn door palmbomen. Dit is mijn ver-
trekpunt om naar Hagere Selam te 
gaan, dat zo’n 40 km verder ligt. Hier 
ontmoet ik Romha, de coördinator 
van het project die mijn gids en tolk 
zal zijn tijdens deze missie.

Het project van de “Association 
of Innovation for Development in 
Beekeeping and its Results” is het 
tweede bijenteeltproject in Afrika 
waar Miel Maya Honing haar steun 
aan biedt, dankzij de financiële 
steun van CNCD en in samenwer-
king met Ma’ar vzw.

De volgende dag vertrekken we 
behoorlijk vroeg naar het project 
voor een eerste bezoek. De weg 
ernaartoe is lang, de zon stijgt heel 
snel en het is beter om de bijenkor-
ven ’s ochtends vroeg te bekijken. 
Na twee uur in de pick-up en twee 
uur te voet, komen we in Togoga 
aan. De organisatie heeft de korven 
in een gebied gehangen dat be-
schermd wordt door de plaatselijke 
overheid. Hier is de bijenteelt de eni-
ge toegelaten menselijke activiteit.

Een tiental “innoverende” imkers 
zijn al ter plaatse: we begroeten 
hen en trekken onze pakken aan 
om het terrein te verkennen.

Het gebied ligt op een bergflank 
en biedt een prachtig zicht op de 
regio. Het regenseizoen loopt ten 
einde en zorgt voor een kort groen 
intermezzo in de vallei.

Ik ontdek vol verbazing de sterke 
band die er bestaat tussen de im-
kertraditie en de christelijke Ethio-
pische cultuur: het respect dat de 
imkers voor de bijen hebben, gaat 
op het heilige af. Tijdens de ontmoe-
tingen en de gesprekken, realiseer 
ik me dat dit project echt relevant 
is: over alles wordt nagedacht, alles 
wordt in overweging genomen.

Ik besef dat het niet voor de hand 
ligt om nog een ontmoeting van 
deze aard mee te maken en ik zou 
graag deze “innoverende” bijente-
lers bewieroken, die van dorp naar 
dorp trekken, zonder de kilometers 
te tellen, om hun passie over te 
dragen. Zij maken van dit project 
een groot succes.

na afloop van een project in de 
school organiseerde het eerste 
leerjaar van GBS De Springveer 
op 27 april 2012 een groot feest 
voor de hele school, april 2012, 
GBS De Springveer, Alsemberg.

Bezoek aan de bijenkorven in togoga, noord-tigray, 
Ethiopië. September 2012. 

De innoverende bijentelers en noëmie El Agrebi. 
togoga, noord-tigray, Ethiopië, september 2012.

“Ontwikkelingseducatie maakt deel uit van educatie tot wereldburgerschap. Het algemene 
doel hiervan is bij te dragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld gebaseerd op 
democratische waarden. Bij ontwikkelingseducatie staan de Noord-Zuidrelaties centraal.  
In een context van onderlinge afhankelijkheid tussen globale vraagstukken en het 
dagelijkse leven van individuen en gemeenschappen, zet ontwikkelingseducatie processen 
op die als doel hebben: a) een globaal inzicht in de internationale problematiek en de 
ontwikkelingsproblematiek te bevorderen en kritische meningsvorming te stimuleren; b) een 
verandering van waarden, attitudes en gedrag teweeg te brengen, zowel op individueel 
als op collectief vlak; c) de actieve uitoefening van rechten en plichten op lokaal en globaal 
niveau aan te moedigen om te komen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld.”

DGD-Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, 
Strategienota Ontwikkelingseducatie

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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Ontwikkelingseducatie vormt nu al geruime tijd een pijler 
in de ontwikkelingssamenwerking. Dit concept is, in de 
loop der tijd, blijven evolueren. Vandaag zijn verschillende 
Belgische ngo’s actief in dit domein. Slechts enkelen 
hebben als centraal thema ‘eerlijke handel’ : één van de 
belangrijkste daarvan is Miel Maya Honing. 

Emilie Sainvitu en Katleen Cuypers

DOSSiEr
OntWiKKELinGSEDucAtiE

1 Vlaamse en Waalse federaties voor ngo’s van ontwikkelingssamenwerking. 
1 Dit dvd-boekje verzamelt elf korte animatiefilms gerealiseerd door kinderen in België en in het buitenland. Het is een productie van MMH die werd ontwikkeld 
in samenwerking met Caméra etc asbl en Kidscam vzw (2009). Te verkrijgen bij MMH tegen 10 euro.

W I j  W E r D E N  VA A K 
geconfronteerd met leer-
krachten, die ontmoe-

digd waren in hun zoektocht naar 
methodieken over eerlijke handel 
(EH). Deze methodieken samenvoe-
gen om er een les mee uit te werken, 
bleek niet altijd even gemakkelijk. 
Wij besloten dus om, in samenwer-
king met OMDM, een koffer te creë-
ren die alle bestaande methodieken 
over eerlijke handel voor 10- tot 
12-jarigen samenbrengt. OMDM 
en MMH zijn de Franstalige orga-
nisaties die het meest actief zijn op 
het gebied van sensibilisering over 
eerlijke handel. De samenwerking 
lag dus voor de hand.

In deze pedagogische koffer be-
vinden zich acht methodieken over 
eerlijke handel en een handleiding 
voor de leerkracht/begeleider (pe-
dagogisch boekje), dat speciaal 
voor deze koffer werd samenge-
steld. Met dit boekje kan men eer-
lijke handel vanuit vijf verschillende 
hoeken benaderen: de ongelijkhe-
den tussen Noord en Zuid, waardig 
werk, kinderarbeid, de oorsprong 
van producten en (over)consumptie. 
Het boekje kan worden gedown-
load op de Franstalige versie van 
de site van MMH, op de pagina 
Education – Ecoles primaires.

Zowel leerkrachten als educatieve 
medewerkers kunnen de koffer ge-
bruiken. Het betreft dus een volledig 
pakket waarmee men, dankzij de 
diversiteit van de verschillende me-
thodieken (DVD, lessenmap, edu-
catieve spelen, workshops, …), een 
breed beeld krijgt op eerlijke handel. 
De koffer kan alleen ontleend wor-
den en dit bij de dienst “Educa-
tie” van MMH en OMDM en bij de 
provinciale centra van Annoncer la 
Couleur (ALC). 

De methodieken in de koffer werden 
ontwikkeld door OMDM en MMH. 
Het zijn : Le monde dans mon as-
siette, Fair Kids1, Bulles Solidaires, 
de lessenmap over eerlijke handel, 
La Cocotte-minute, Ça tourne plus 
juste, Le commerce équitable pour 
les nuls, onze DVD “Bijenteelt en 
eerlijke handel” en het pedagogisch 
boekje.

We kunnen vormingen organiseren, 
in scholen, voor iedereen die deze 
koffer wenst te gebruiken.

Momenteel zijn we op zoek naar 
mogelijkheden om ook een Ne-
derlandstalige versie van de peda-
gogische koffer te creëren. Meer 
informatie daarover volgt hopelijk 
zo snel mogelijk. 

Voor meer informatie : 
emilie.sainvitu@maya.be.

Eindelijk! De eerste pedagogische koffer over eerlijke 
handel is afgewerkt en klaar voor gebruik. Dit project 
werd midden 2012 gelanceerd en zag begin dit jaar 
het licht. Het werd opgestart door Miel Maya Honing 
en Oxfam-Magasins du Monde (OMDM) en werd 
medegefinancierd door de WBI (Wallonie Bruxelles 
International). 

Emilie Sainvitu

EDucAtiE
DE EErLijKE KOffEr

La mallette
équitable

LIVRET
PÉDAGOGIQUE

1. Ontwikkelingseducatie = ? 

Ontwikkelingseducatie (OE) omvat, volgens ngo-federatie en Acodev1, 5 assen : sensibilisering, bewustmaking, 
lobby of belangenbehartiging, mobilisatie en tenslotte actie. Al deze facetten van OE beogen een beter begrip 
van de relaties tussen landen uit het Noorden en het Zuiden en van hun inwoners. De educatieve activiteiten 
van Miel Maya Honing zijn gericht op sensibilisering in scholen.

Workshop in het kader van het wereldburgerschapstraject rond fair trade, februari 2012, vrije Basisschool Boekt, heusden-zolder.
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Ngo’s spelen dankzij hun onafhan-
kelijkheid (als niet-gouvernementele 
actoren) een unieke rol in het do-
mein van de ontwikkelingseducatie. 
Via hun partners zijn zij ook ver-
trouwd met de levensomstandig-
heden in het Zuiden en bijgevolg 
hebben ze heel wat expertise op-
gebouwd. Ngo’s kiezen hun doel-
publiek autonoom en ze bepalen 
zelf hun strategie. 

Het educatieve aanbod van ngo’s 
wordt gekenmerkt door een grote 
diversiteit, wat een  veelheid aan vi-
sies, doelstellingen, thema’s en me-
thodieken met zich meebrengt. Bij 
de meeste Belgische ngo’s neemt 
ontwikkelingseducatie een belang-
rijke plaats in in hun takenpakket. 

MMH streeft ernaar het werk van 

leerkrachten te verlichten door sa-
men met hen het educatieve aan-
bod te doorzoeken in functie van 
de thema’s die zij willen aansnij-
den. Wij reiken hen methodieken 

en workshops aan zodat ze een 
coherent project kunnen aanbie-
den aan hun leerlingen dat over-
eenstemt met hun pedagogische 
doelstellingen.

1 SAP : Structureel aanpassingsprogramma  2 Orientations stratégiques des ONG sur l’éducation au développement 2013-2018, ACODEV, 2012, p12.  
3 Uittreksel uit de PowerPointpresentatie van GPS-Monde scolaire (subgroep van GTED ACODEV) van 14/11/2012 in Luik).  4 “Décret missions” van de Franse 
gemeenschap van België.

1 Dit jaar zal Fairtrade@school plaatsvinden op 17 mei 2013. Meer informatie is beschikbaar op www.fairtradeday.be  2 CRIE : Centre régional d’information 
sur l’environnement.  3 Uittreksel uit het programma 2011-2013 van Miel Maya Honing.  4Deze werkgroepen zijn de GTED (Groupe de Travail en Education au 
Développement) gecoördineerd door ACODEV, de federatie van de Frans- en Duitstalige ngo’s en Movo (Werkgroep Mondiale Vorming) gecoördineerd door 
ngo-federatie, de federatie van Nederlandstalige ngo’s. De GTED is onderverdeeld in verschillende subgroepen die werken op specifieke deelthema’s zoals bij-
voorbeeld de GPS-ED en de scholenwereld.  5 Onder de 246 leerkrachten die hebben geantwoord zijn er 148 leerkrachten uit de hogere jaren van het secundair, 
70 uit de lagere jaren en 65 van de basis- en de kleuterschool, de andere categorieën zijn het hoger onderwijs en “andere”. Deze enquête werd gevolgd door 
enkele ontmoetingsdagen tussen leerkrachten en ngo’s (in Brussel en Luik). Deze verschillende gegevens kunnen we gebruiken om ons volgende driejaarlijkse 
programma op te stellen. Ze zullen ons ook toelaten om de verwachtingen van scholen beter in te schatten bij ons dagelijks werk. 

Het thema dat in al onze educatieve 
projecten aan bod komt, is uiter-
aard eerlijke handel. Dat is eveneens 
het geval voor enkele andere ngo’s 
zoals Oxfam-Magasins du Monde, 
Oxfam-Wereldwinkels of Max Ha-
velaar. We proberen regelmatig met 
hen samen te werken. De “eerlijke 
koffer”, voorgesteld op pagina 4 
van dit Mayazine, is een voorbeeld 
net zoals Fairtrade@school1 dat we 
organiseren samen met Oxfam-We-
reldwinkels. Er zijn nog andere ngo’s 
die over fair trade praten maar er 
geen hoofdthema van maken zoals 
Groupe One, CRIE2, Vredeseilanden, 
Theater Hutsepot, Djapo, Centrum 
Informatieve Spelen (CIS), … 

Onze doelstelling voor ontwikkelings- 
educatie luidt als volgt:  “Meer en 
meer leerlingen van het lager en het 
secundair onderwijs zijn gesensibi-
liseerd over eerlijke handel met ho-
ning als voorbeeld en sensibiliseren 
zelf op hun beurt anderen op klas-, 
school en/of buurtniveau”.3

Om deze doelstelling te behalen, wer-
ken we rechtstreeks met elke school 
en elke leerkracht samen om hen toe 
te laten het thema fair trade op te 
nemen in hun lessen.  We bieden leer-
krachten dus pedagogische begelei-
ding aan zodat ze na verloop van tijd in 
staat zijn om hun leerlingen zelfstandig 
te sensibiliseren over eerlijke handel. 

Verder werken we samen met ge-
meenten zodat we meerdere scho-
len in eenzelfde regio kunnen berei-
ken. Zo werkten we de voorbije jaren 
samen met verschillende gemeenten 
zoals bijvoorbeeld Bierbeek, Bilzen, 
Herent, Heusden-Zolder, Sint-Ni-
klaas, Esneux, Anthisnes, Olne en 
Rixensart, ... 

We zijn de enige ngo die deze on-
dersteuning voor eerlijke handel 
aanbiedt. Onze workshops vormen 
eveneens een succesfactor in elk 
project.

3. De eigenheid van Belgische ngo’s in ontwikkelingseducatie

4. Ontwikkelingseducatie en fair trade 

Eerlijk ontbijt, tilff (Esneux), januari 2012.

De activiteiten inzake ontwikkelings-
educatie zijn in de loop der tijd 
geëvolueerd naargelang de grote 
ontwikkelingstheorieën en dus ook 
naargelang de verschillende visies 
op de Noord-Zuidbetrekkingen. 

Tot in de jaren 60 schoven pater-
nalistische discours het Westen 
naar voren als het enige te volgen 
ontwikkelingsmodel. Landen uit het 
Zuiden werden beschouwd als arm 
en behoeftig. In het Noorden or-
ganiseerde men geldinzamelingen 
om die situatie te verhelpen. De 
gebruikte instrumenten waren dan 
ook schokkende beelden, die vaak 
uit de context gerukt werden.

Op het einde van de jaren 60 evo-
lueren de opvattingen omtrent de 
relaties tussen de “ontwikkelde” en 

“onderontwikkelde” landen. Het idee 
van een moderniteit ten koste van 
alles, wordt hevig bestreden. On-
derontwikkeling zou geen “achter-
stand” zijn, maar een gevolg van de 
onderdrukking van de zogenaamde 
«ontwikkelde» landen.

Van dan af wordt educatie gezien 
als een middel tot verandering. 
Ngo’s en andere organisaties pro-
beren hun publiek te informeren en 
te sensibiliseren door hen algemeen 
inzicht bij te brengen in fenomenen 
van ontwikkeling/onderontwikkeling 
via onder andere doelgerichte the-
matische campagnes.

Diepgaande economische crisis-
sen in het Zuiden kenmerken de 
jaren 80 (schulden, SAP1,…). Het 
overleven van de bevolking uit het 
Zuiden vormt dan ook een prioriteit 
voor ngo’s en andere organisaties. 
Ze richten hun activiteiten op de 
Mens en niet enkel meer op de eco-
nomische aspecten. In deze perio-
de duikt ook het begrip duurzame 
ontwikkeling op. In ontwikkelings- 
educatie worden nieuwe thema’s 
naar voren geschoven zoals: “de 
analyse van gewapende conflicten, 
man-vrouw verhoudingen, migra-
tiestromen, mensenrechten, de 
milieuproblematiek,...”2. 

Tegenwoordig spreekt men eerder 
van educatie tot wereldburgerschap. 

Deze term omvat verschillende vor-
men van educatie zoals ontwikkelings- 
educatie, mensenrechteneducatie, 
duurzame ontwikkeling, vredese-
ducatie en interculturele vorming. 

“Educatie tot wereldburgerschap is 
educatie waardoor burgers zicht krij-
gen op realiteiten in de wereld en die 
hen engageert om bij te dragen tot 
een meer rechtvaardige en solidaire 
wereld gebaseerd op democratische 
waarden”3. Deze definitie legt de 
klemtoon op actie en engagement, 
ook de belangrijkste pijlers in de pe-
dagogische projecten van MMH.

We stellen vast dat deze thema’s heel 
vaak aangesneden worden in de klas 
en dat ze in sommige scholen zelfs 
jaarthema’s vormen. De vorming van 
verantwoordelijke burgers, in staat 
om bij te dragen tot de ontwikkeling 
van een democratische, solidaire en 
pluralistische maatschappij die open 
staat voor andere culturen,…4 maakt 
deel uit van de missie van een school. 
Ngo’s ondersteunen scholen om die 
doelstelling te bereiken. 

2. De plaats van ontwikkelingseducatie 
in ontwikkelingssamenwerking

Miel Maya Honing maakt deel uit 
van de reflectie- en analysegroepen 
over ontwikkelingseducatie binnen 
ACODEV en ngo-federatie4. 

Eén van de taken van deze reflec-
tiegroepen is samen na te denken 
over ontwikkelingseducatie in de 
scholen. Een eerste fase was een 

kwantitatieve studie bij 246 leer-
krachten : hieronder een selectie 
van enkele resultaten in de vorm 
van drie grafieken5.  

5. De verwachtingen van leerkrachten (onderzoek GPS)
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A l BIjNA 5000 jaar wordt 
quinoa verbouwd en als ba-
sisvoedsel gebruikt op de 

koude en dorre hoogvlakten van 
Bolivia en Peru. Bij ons vond quinoa 
in de jaren zeventig zijn weg naar ons 
bord. En nu, bijna een halve eeuw 
later, is het één van de topproducten 
geworden van biologische voeding 
en eerlijke handel. Dit “pseudograan” 
met zijn vele kwaliteiten kent een 
stijgende belangstelling, zowel voor 
productie als voor verkoop.

De klimaatsverandering, met een 
versnelde woestijnvorming in som-
mige regio’s van de wereld is hier niet 
vreemd aan. Quinoa gedijt immers 
in dorre streken en in barre omstan-
digheden. 

De plant is uitstekend gewapend 
tegen vorst, felle zon, droogte en 
ongedierte. Ze is rijk aan eiwitten, 

vezels en mineralen. Haar uitzon-
derlijke voedingswaarde biedt een 
aantrekkelijk alternatief voor de tra-
ditionele graansoorten zoals rijst en 
tarwe en kan een belangrijke bijdrage 
vormen voor de voedselzekerheid op 
wereldvlak.

Het is in de eerste plaats dankzij haar 
voedingswaarde dat quinoa in de 
jaren ’70 opduikt in de rekken van 
onze bio-winkels, gevolgd door die 
van de wereldwinkels en tot slot van 
de grootwarenhuizen. Deze belang-
stelling zorgde voor een spectaculaire 
productiestijging op de Altiplano. Ook 
de aankoopprijzen bij de producenten 
schoten de hoogte in zodat een snelle 
economische en sociale ontwikkeling 
van de productieregio’s plaatsvindt, 
wat de plattelandsvlucht afremt. De 
boeren bleven bovendien eigenaar 

van  het zaaigoed en konden zo hun 
economische onafhankelijkheid vrij-
waren.

Maar laten we de ecologische en 
sociale gevolgen niet vergeten die 
met een dergelijk succes gepaard 
gaan. De sterke uitbreiding van het 
bebouwde areaal en de intensievere 
teelt verdringen andere voedselge-
wassen, leiden tot de aantasting van 
natuurlijke rijkdommen en verstoren 
het reeds broze natuurlijke even-
wicht. Bovendien brengt de nood 
aan uitbreiding van de productiezo-
nes grondconflicten met zich mee en 
is de prijs voor quinoa op de lokale 
markt pijlsnel omhooggeschoten… 
Waakzaamheid is dus geboden, we 
moeten streven naar een evenwich-
tige, regionale ontwikkeling, waarvan 
iedereen kan genieten.

De Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties 
(FAO) heeft 2013 uitgeroepen tot Internationaal jaar van 
Quinoa. Een mooie erkenning voor een plant met een hoge 
voedingswaarde die gedijt in moeilijke omstandigheden. 
Al te lang was daar echter amper belangstelling voor.1 

laure Combeaud

EErLijKE hAnDEL
intErnAtiOnAAL jAAr 

vAn QuinOA!

 Boliviaanse boerin in haar quinoaveld

collège notre Dame de Gemmenich, sensibilisatiedag over noord-zuid ongelijkheden en fair trade (bezinning 2012).

1 Samenvatting  van het artikel “Quinoa ontdekken”, december 2012, BTC-Trade for Development Centre. 
http://www.befair.be/nl/content/quinoa-ontdekken

In ons volgende programma (2014 
– 2016) willen we nog meer de na-
druk leggen op de mobilisatie van 
de leerlingen. Bijgevolg zullen we 
meer en meer investeren in de be-
geleiding van educatieve projec-
ten, waarbij de leerlingen zelf één 
of meerdere sensibilisatie-acties or-
ganiseren in hun gemeente of hun 
school, zoals een tentoonstelling, 
koffiestop, eerlijk ontbijt, of … We 
kiezen ervoor om deze richting uit 
te slaan omdat we geloven in het 
multiplicatoreffect van deze acties.

De begeleiding van pedagogi-
sche projecten vormt dus de kern 
van ons werk. Hiervoor willen we 
graag verder samenwerken met 
gemeenten om onze impact te doen 

groeien. We gaan eveneens nieuwe 
pedagogische tools ontwikkelen die 
specifiek geconcipieerd zijn voor 
educatieve projecten. De leerkrach-
ten zullen de mogelijkheid krijgen 
om vormingen  te volgen om deze 
materialen te leren gebruiken.

Het concept ontwikkelingseducatie 
is dus in de loop van de tijd geëvo-
lueerd dankzij, onder andere, ngo’s 
die hun eigen activiteiten in vraag 
stellen. MMH stelt zich voortdu-
rend in vraag met betrekking tot 
haar werk. Diegenen die ons het 
beste kunnen voortstuwen, zijn de 
leerkrachten. Aan het einde van elk 
schooljaar, evalueren we onze wer-
king met de pedagogische teams 
van elke school. We gaan eveneens 

een telefonische enquête houden 
om de relevantie van ons werk te 
evalueren en verbeteringspisten op 
te stellen voor de komende jaren.

Oriëntaties voor het nieuwe programma, de nieuwe grote lijnen

“De uitgaven voor ontwikke-
lingseducatie en sensibilisering 
schommelen de laatste jaren tus-
sen 20 en 25 miljoen euro per jaar, 
of rond 2% van het totale budget 
van DGD.”  
Bron : Strategienota, Ontwikkelingseduca-
tie, Belgische Ontwikkelingssamenwerking, 
Brussel, maart 2012, p.13.
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De analyse van deze grafieken toont 
aan dat leerkrachten op zoek zijn 
naar pedagogische tools, jaarpro-
jecten en workshops voor in de klas. 
Dat is ook wat wij zelf vaststellen. De 
leerkrachten wensen workshops als 
opstap voor projecten. Dikwijls vra-
gen zij ons tools om verder te gaan 
dan de workshop en om zelf activi-
teiten in hun klas te kunnen realiseren 
rond fair trade.  Sommigen onder 

hen zijn niet altijd vertrouwd met het 
onderwerp en het is daarom dat spe-
cifieke methodieken, aangepast aan 
elk onderwijsniveau, onmisbaar zijn. 
We maken dan ook fiches op maat 
van elk project. Om leerkrachten te 
ondersteunen, bieden wij eveneens 
vormingen aan over eerlijke handel 
en voorzien we tal van informatieve 
documenten over het onderwerp.  Al 
deze elementen laten de scholen toe 

projecten op poten te zetten, gemo-
tiveerd te blijven en acties te voeren 
ten voordele van een rechtvaardigere 
wereld. Dit jaar hebben scholen uit 
Loën, Lanaye, Sarolay, Maria Hilf, 
Plombières, Herent, Alsemberg, Ant-
werpen  en nog heel wat andere zich 
geëngageerd en werken ze in nauwe 
samenwerking met onze educatieve 
medewerkers.
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H ONDurAS, in Centraal- 
Amerika, ligt geprangd 
tussen Guatemala en  

Nicaragua. Het land telt verschillen-
de organisaties van koffieboeren en 
imkers. De koffieboeren genieten 
soms van het systeem van eerlijke 
handel, de imkers nooit. 

Terwijl alle buurlanden de toestem-
ming hebben om hun honing naar 
de Europese Unie uit te voeren, 
heeft Honduras die niet. Om deze 
toestemming te verkrijgen, moet de 
Hondurese regering een aanvraag 
indienen. Tot op vandaag is dit nog 
niet gebeurd omdat de lokale ho-
ningproductie nauwelijks voldoet 
aan de binnenlandse vraag.

Omdat uitvoer nog niet aan de orde 
is, leggen de drie Hondurese imker-
coöperaties waarmee MMH in zee 
is gegaan, zich toe op de lokale 
markt. Aangezien de vraag groot 
is, kunnen zij een prijs bedingen 
die vergelijkbaar is met de fairtra-

deprijzen (de prijs betaald aan de 
imker voor honing in bulk). 

Maar dit kost moeite. Over het al-
gemeen betalen de coöperaties 
hun leden 50 Lempiras per kilo 
(ongeveer 2,5 dollar). Als ze dan 
de honing doorverkopen aan een 
tussenhandelaar, krijgen ze amper 
55 Lempiras, dit geeft een winst-
marge van nauwelijks 10% voor 
de coöperatie, tenminste als de 
beloofde prijs ook wordt uitbetaald! 
Tijdens mijn recente reis naar Hon-
duras, begin februari, vertelde één 
van de coöperaties dat de opkoper 
uiteindelijk maar 40 Lps/kg betaalde, 
wat een verlies van 10 Lps/kg voor 
de coöperatie betekende... 

Daarom hebben de coöperaties 
besloten om een deel van de honing 
te potten en zelf op de markt te 
brengen onder eigen naam en aan 
een betere prijs. Maar dit betekent 
een weg vol obstakels! Ofwel kiezen 
de coöperaties voor talrijke kleine 
voorraden in kleine kruideniersza-

ken ofwel verkopen ze aan groot-
warenhuizen. In het eerste geval is 
een gezondheidsregister niet nodig, 
maar dit distributienet moet goed 
worden opgevolgd en de winkeliers 
betalen de honing enkel wanneer hij 
verkocht is. Zo zijn er tegenwoordig 
enkele imkers die nog niet volledig 
uitbetaald werden voor de oogst 
van vorig jaar, terwijl de nieuwe 
oogst zich reeds aandient...

De verkoop in de grootwarenhuizen 
is al evenmin rozengeur en mane-
schijn... De coöperaties moeten 
immers niet alleen investeren in 
installaties die de hygiënische nor-
men respecteren,  om zo te vol-
doen aan het gezondheidsregister, 
ze moeten ook opboksen tegen 
de concurrentie van de nationale 
grote honingmerken. Deze kunnen 
rekenen op hun handelsagenten of 
impulsadores die geregeld nagaan 
of hun producten wel in de kijker val-
len. Als ze het nodig vinden, zetten 
ze de potten van de coöperaties 
wel ergens in een verloren hoekje...

Imkers in uitvoerlanden van honing, die reeds enkele jaren 
meespelen in het systeem van eerlijke handel1, hebben een goede 
kijk op de voordelen en nadelen ervan. Enerzijds profiteren ze 
van een stabiele, gegarandeerde markt. Anderzijds is de hogere 
prijs onderworpen aan verschillende voorwaarden: de naleving 
van het ondertekende contract, een strikte kwaliteitscontrole 
en een regelmatig te vernieuwen certificaat.  Maar hoe zit het 
in die landen waar de spelregels van eerlijke handel nog niet 
gelden voor honing?

Benoît Olivier

vAn hiEr En GinDEr
hOE hOninG vErKOPEn BuitEn 

hEt fAirtrADESyStEEm?
jubileumeditie Wereldfeest op zaterdag 1 juni 2013
Dit jaar vindt de 25ste editie plaats van het Leu-
vense Wereldfeest. En dat is een reden tot feest, 
op zaterdag 1 juni, in Park De Bruul in Leuven! 
MMH zal er aanwezig zijn met een infostand. 
Zoals altijd gaat het om een aanstekelijke mix 
van steengoede wereldmuziekconcerten, info- 

en themastanden van allerhande solidariteitsor-
ganisaties, animatie-activiteiten voor jong en 
ouder, een exotische eetmarkt met gerechtjes 
uit alle hoeken van de wereld en een markt met 
wereldse snuisterijen. 

Zet op vrijdag 17 mei 2013 eerlijke 
handel in de kijker op je school, ter ge-
legenheid van World Fair Trade Day! 
Organiseer een spetterende actie en 
maak kans op een mooie prijs. Per Bel-
gische provincie sleept één deelnemen-
de school de Fairtrade@School-award 

in de wacht. Wie weet is jouw school 
erbij?
Fairtrade@School is een initiatief van 
Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Ma-
gasins du Monde en Miel Maya Honing, 
en wordt gesteund door de provincie 
Vlaams-Brabant.

Regisseur Markus Imhoof neemt ons mee 
op een fascinerende reis naar de betove-
rende wereld van de bijen, op zoek naar 
verklaringen voor het verdwijnen van deze 
behoeders van onze biodiversiteit…

Miel Maya Honing is uitgenodigd op de 
première van deze film, die plaatsvindt op 
18 maart in bioscoop “Le Parc” in Luik. Hier-
door krijgen we de unieke kans contacten 
aan te knopen met de bijenwereld en met 
milieuorganisaties.

Op donderdag 31 januari heeft de Europese Commissie een reeks beperkingen 
op drie pesticiden voorgesteld, als reactie op een rapport van de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat concludeert dat de drie pesticiden 
een acuut gevaar voor bijen vormen. Deze drie neonicotinoïden (imidacloprid, 
clothianidin en thiamethoxam) zijn alomtegenwoordig in de landbouw onder 
namen zoals Cruiser of Gaucho. Het gebruik ervan zou mogelijk gedurende 
twee jaar opgeschort worden voor de teelt van een aantal gewassen. Als de 
lidstaten instemmen, zou de maatregel vanaf 1 juli van kracht kunnen worden. 
Wordt vervolgd…

niEuWS & AGEnDA

Doe mee met Fairtrade@school!

“Des abeilles et des hommes”, 
een documentaire van Markus Imhoof

Europees moratorium op pesticiden moet 
bijen beschermen

Filmfestival voor kinderen 
in Quebec

Miel Maya Honing is uitgenodigd op het Filmfes-
tival voor kinderen in Quebec om er ons dvd-
boekje Fairkids voor te stellen. Van 2 tot 11 maart 
was één van onze educatieve medewerksters, 
Emilie Sainvitu, ter plaatse. Ze ontmoette er ook 
verschillende fairtrade-organisaties uit Quebec.

1 Zie ons dossier over de eerlijke handel in honing, nr. 23, juni 2012, en ons dossier nr. 14, december 2009.

Apis Adansonii, hagere Selam, noord tigray, Ethiopië, september 2012.

Mayazine  - n° 26 - maart 2013

11

Mayazine  - n° 26 - maart 2013

10



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


