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Oogst van 1 mei 2013, woud van Kilum-Ijim, Oku, in het noordwesten van Kameroen.

Op de lokale markt verkopen of exporteren ? Deze vraag wordt ons vaak gesteld 
tijdens een eerste contact met een bijenteeltproject. De afgelopen maanden 
kregen we de kans om hierover van gedachten te wisselen met Julien en Mathilde, 
net terug uit Bolivië en Kameroen, en met Dieudonné en Fidy, imkers uit Congo 
(DRC) en Madagaskar. Ook tijdens mijn bezoek aan Honduras, begin februari, 
kwam dit ter sprake. Dankzij onze financiële steun, waren imkers uit Oku in 
Kameroen in staat hun streek kennis te laten maken met hun honing tijdens een 
Landbouwsalon. Deze bescheiden steun (1.000 euro) bleek effectief en moedigt 
ons aan de inspanningen tot lokale commercialisering te ondersteunen. Brandend 
actueel nu de Week van de Fair Trade start!1

Benoît Olivier
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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.

S epTeMBeR 2012, midden 
in het regenseizoen. Ik zit op-
eengehoopt achteraan een 

bus voordat ik vervolgens m’n even-
wicht terugvind tussen een stukje 
van de zetel en de handrem voor-
aan in een oude Toyota. Het regent, 
de weg is modderig en hobbelig. 
We geraken die avond niet meer tot 
in Oku. In de vroege ochtend is het 
laatste stuk heel wat aangenamer: 
achter op een motor, nemen mijn 
ogen gulzig dit feeërieke landschap 
met zijn groene gebergte op. 

Het dorp Oku bevindt zich op 2000 
meter hoogte aan de voet van het 
woud Kilum-Ijim dat zich uitstrekt tot 
aan de Kilum Berg (3011m). In dit 
hooggelegen regenwoud, dat een 
specifieke flora herbergt, produceren 
heel wat dorpelingen volgens traditio-
nele wijze een witte en romige honing, 
die karakteristiek is voor deze regio. 

Mijn eerste missie bestond erin een 
haalbaarheidsstudie uit te voeren 
voor de Fairtrade certificatie voor 
deze producenten van witte honing. 
Op basis van de criteria van FLO1, 
moest ik besluiten dat deze imkers 
te kleine hoeveelheden produceren 
om de kosten van een certificatie 
redelijk te kunnen dekken. Boven-
dien ligt de minimumprijs die FLO 
garandeert aan de producenten 
momenteel lager dan de prijs op 

de lokale markt. Honing is in feite 
een zeer gewaardeerd luxeproduct 
in Kameroen, voornamelijk voor haar 
geneeskrachtige eigenschappen. 
Daarenboven is het certificatiesys-
teem van FLO veeleisend en verreist 
het bepaalde bestuurscapaciteiten, 
wat niet altijd realistisch is op het 
platteland. Het is daarom dat ik op 
het einde van mijn studie deze im-
kers niet aangeraden heb om zich 
te lanceren in het certificatiesysteem 
van FLO, of althans nu nog niet. 

Daarentegen blijft de nationale 
markt, die gemakkelijker toegan-
kelijk is, ondergeëxploiteerd en is 

de witte honing relatief onbekend 
in Kameroen. Daarom ben ik ge-
start met het schrijven van een 
projectvoorstel voor de nationa-
le promotie van witte honing van 
Oku. Dankzij de financiële steun 
van MMH en de gemeente Oku, 
heb ik de honing van Oku eind 
maart kunnen voorstellen op het 
Internationaal Landbouwsalon van 
Dschang (West-Kameroen) waar 
talrijke bezoekers verrukt waren om 
de afkomst van deze uitzonderlijke 
honing te leren kennen. 

Ik studeer eerlijke handel en internationale ontwikkeling 
aan de universiteit Van Hall Larenstein van Wageningen 
(Nederland) en kom terug van een verblijf van acht en 
een halve maand in Kameroen waar ik de bijenteelt heb 
ontdekt en meer specifiek de ‘witte honing van Oku’.

Mathilde Sanglier

DAGBOEK
OP wEG nAAr DE wIttE hOnInG vAn OKu In 

hEt nOOrDwEstEn vAn KAmErOEn

1 FLO : Fairtrade Labelling Organization, www.fairtrade.net

Oogst van 1 mei 2013, woud van Kilum-Ijim, Oku, in het noordwesten van Kameroen.

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.

1 Week van de Fair Trade: van 2 tot en met 12 oktober. www.befair.be
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T e R  G e L e G e N H e I D  van 
de Internationale Dag van de 
Fair Trade op 11 mei 2013, 

nodigden Miel Maya Honing, Ox-
fam-Wereldwinkels en Oxfam-Ma-
gasins du Monde (gesteund door de 
provincie Vlaams-Brabant) scholen 
uit om eerlijke handel in de kijker te 
zetten met een spetterende actie. 
Een greep uit de Fairtrade@school 
editie 2013…

Het weer zat dit jaar niet mee, maar 
vele activiteiten hadden wel een 
zomers tintje. Fairtrade-ontbijten 
en -picknicks, verkoop-, proef- en 
vergelijkstandjes, kookmomenten 
met en zonder ouders, bezoekjes 
aan de lokale wereldwinkel, een 
heuse choco-drive-in, …

Fairtrade@school is niet alleen een 
feestelijke wedstrijd. Het zijn ook 
leerkrachten die met hun leerlingen 
diepgaand rond eerlijke handel wer-
ken. Om jongeren te mobiliseren, 
behandelen ze het thema in hun 
lessen, organiseren ze voorberei-
dende vergaderingen of doen ze 
beroep op externen, zodat de jon-
geren het belang inzien van een 
dergelijke actie.

Ook al werkt MMH hoofdzakelijk in 
het lager onderwijs, toch willen we 
ook onze werking in het secundair 

onderwijs verdiepen. We werken 
vaak samen met leerkrachten die het 
thema eerlijke handel behandelen in 
hun lessen en ons uitnodigen om 
een workshop te begeleiden. Aan-
gezien de werking van secundaire 
scholen minder geschikt is om col-
lectieve projecten op te zetten, is het 
niet altijd mogelijk om een actie op 
te zetten op het niveau van de hele 
school. FT@school is voor ons dus 
een uitgelezen kans om leerkrachten 
te ondersteunen. We geven immers 
nationale zichtbaarheid aan hun ac-
tiviteiten en moedigen zo de hele 
school aan om in actie te schieten.

We willen dit evenement de komen-
de jaren dus blijven ondersteunen 
en we zullen leerkrachten waarmee 
we werken, blijven aanmoedigen 
om er aan deel te nemen. Boven-
dien krijgen onze Franstalige en 
Nederlandstalige educatieve mede-
werkers dankzij dit project de kans 
om samen te werken (naast de uit-
werking van educatieve materialen). 
We willen dus meer tijd investeren 
in dit project dat bovendien in lijn 
ligt met de doelstellingen van MMH.

Beste leerkrachten, kruis alvast 
vrijdag 9 mei 2014 met rood aan 
in je agenda! 
Meer informatie over editie 2014, 
vind je op: www.fairtradeday.be.

Fairtrade@School brak ook in 2013 records! In totaal 
werden in 91 Belgische scholen meer dan 38.000 
leerlingen, leerkrachten, ouders en grootouders 
bereikt met laagdrempelige, grote of meerdaagse 
activiteiten. Naast een feestelijk evenement, is dit ook 
de ideale gelegenheid om jongeren te sensibiliseren 
en te mobiliseren voor eerlijke handel.
 

Katleen Cuypers en emilie Sainvitu

EDuCAtIE
FAIrtrADE@sChOOL

En de winnaars zijn…

•	 West-Vlaanderen: Koninklijk 
Atheneum in Avelgem

•	 Oost-Vlaanderen:  ex aequo 
Don Bosco Buitengewoon Lager 
Onderwijs in Aalst en Koninklijk 
Atheneum in Zelzate

•	 Vlaams-Brabant: Koninklijk 
Atheneum 2 Ring in Leuven

•	 Antwerpen: Anton Bergmann 
Middenschool in Lier

•	 Limburg: BSGO in de Engelse Hof 
in Lanaken

•	 Brussels Hoofdstedelijk gewest:  
le Lycée Dachsbeck

•	 Waals-Brabant: geen geschikte 
laureaat

•	 Henegouwen: l’Institut Sainte-Thérèse 
à Manage

•	 Luik: l’Institut de l’Instruction 
Chrétienne à Flône

•	 Namen: geen geschikte laureaat
•	 Luxemburg: le Collège d’Alzon à Bure

De winnaars uit de provincie Limburg, BsGO In de Engelse 
hof uit Lanaken, 17 mei. Foto genomen door Griet hendrickx.

Tijdens hun verblijf van enkele maanden, de een in Bolivië2, 
de ander in Kameroen3, onderzochten twee studenten, 
Julien en Mathilde, de haalbaarheid van honinguitvoer 
via eerlijke handel. Hun ervaring geeft ons de kans een 
vaak gestelde vraag opnieuw te bekijken: de relatie tussen 
verkoop op de lokale markt en export. 

Benoît Olivier

DOssIEr
OP DE LOKALE mArKt 

vErKOPEn OF EXPOrtErEn?1

1 Zie ook ons dossier van december 2009, getiteld “Autoconsumptie, lokale verkoop en export van honing” (Mayazine n°14).   2 Zie dagboek, juni 2013.    
3 Zie, in dit nummer, de rubrieken Dagboek en Van hier en ginder.   4 Hoewel Europa de belangrijkste exportmarkt voor honing vormt, mag je de buurlanden 
of andere markten met een hoge koopkracht, maar minder veeleisend op vlak van sanitaire normen, zoals de Arabische Emiraten, niet uit het oog verliezen. 

B IJ ONze CONTaCTeN  met 
imkers en hun organisaties 
in het Zuiden komt volgende 

vraag dikwijls bovendrijven: steunt 
MMH dit project op voorwaarde 
dat deze organisatie haar honing 
op een dag via eerlijke handel ver-
koopt? Of nog, kan het dat een 
project wordt “opgedrongen” om 
honing te kunnen uitvoeren? 

Een bijenteeltproject moet op de 
eerste plaats beantwoorden aan de 
noden van de producenten: inko-
mensverbetering, verruiming van het 
voedingspatroon van de gemeen-
schap, bestuiving van de gewassen, 
enz. In principe is uitvoer enkel aan de 
orde wanneer de lokale of nationale 
markt de productie onvoldoende kan 
afnemen.4 Wanneer dit het geval is, 
kan het project tot doel hebben een 
bijenteeltorganisatie te helpen om 
Fairtrade certificatie te verkrijgen.

Op de lokale markt staan producen-
ten vaak machteloos tegenover tus-
senhandelaars wanneer ze over de 
prijs van hun honing onderhandelen. 
Uitvoer via eerlijke handel lijkt dan 
een oplossing om betere prijzen te 

bedingen. Maar is het noodzake-
lijkerwijs de beste oplossing, zeker 
als de lokale markt nog ruimte biedt 
en er niet kan worden voldaan aan 
de vraag naar honing? In dit geval 
kan de imker die rechtstreeks ver-
koopt aan de verbruiker een hogere 
prijs bedingen, gewoon door de wet 
van vraag en aanbod te laten spelen. 
Deze prijs zal heel vaak hoger zijn 
dan de groothandelsprijs die eerlijke 

handel de coöperatie kan bieden. 

Als een coöperatie een groot volu-
me wil verkopen, rechtstreeks of via 
de tussenhandel, botst ze vaak op                                                                                                                            

“problemen”. Door haar gebrek aan 
ervaring bij de verkoop blijft ze met 
onverkochte stocks zitten, de klan-
ten betalen niet of de tussenhan-
delaar neemt een loopje met de 
oorspronkelijk afgesproken prijs, enz. 

Landschap in het noorden van Ethiopië, september 2012.
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1 Dossier “De afzet van honing en reglementeringen”, Mayazine n°24.   2 Richtlijn 96/23/EC van 29/4/96  ; zie ook Mayazine n°2, p. 8, en n°24, p. 7.    
3 Belize verloor zijn goedkeuring in oktober 2011 doordat het land zijn controleplan niet geactualiseerd had (2011/690/EU).   4 Met uitzondering van enkele tonnen die 
sporadisch uitgevoerd worden naar Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

1 Zie het dossier van Mayazine n° 20 (sept. 2011), gewijd aan de wereldmarkt van honing.   2 In Kameroen en Madagaskar, vertegenwoordigt de cumulatieve 
totale import en export respectievelijk 1,8% en 0,6% van de productie, en 5% in Bolivië, tegenover 125% in Honduras...   3 Kameroen: Besluit van de Commissie 
van 10 juni 2010 (2010/327/EU) ; Madagaskar: Besluit van 14 oktober 2011 (2011/690/EU).   4 Gemiddeld over 10 jaar (2001-2010).  5 In 2008: zie het dossier 
van Mayazine n° 20 (sept. 2011).   6 Dit is duidelijk de weg die de Boliviaanse president Evo Morales uit wil slaan.   7 Deze “rechtvaardige” doelstelling is niet 
zo eenvoudig te bereiken: aangezien honing duur is, moet ofwel de koopkracht stijgen om de consumptie aan te zwengelen, ofwel de honingprijs dalen. Deze 
laatste optie gaat niet noodzakelijk tegen de belangen van de producent in: als de productie tegelijkertijd voldoende stijgt, kan hij er uiteindelijk beter uitkomen 
en van bijenteelt een winstgevende activiteit maken. 

Niet alle landen mogen uitvoeren naar de europese Unie

Invoer/uitvoer tegenover binnenlandse productie en consumptie: 
de situatie in twee afrikaanse en twee Latijns-amerikaanse landen

In het Mayazine van september 
20121 analyseerden we de steeds 
strengere regelgeving die moet wor-
den gevolgd bij uitvoer van honing 
naar de Europese Unie. Deze richt-
lijnen zijn in hoofdzaak bedoeld voor 
exportbedrijven. Maar er is ook een 
minder bekende richtlijn voor de 
gezagsdragers van de uitvoerende 
landen: ze moeten een goedkeuring 
vragen aan de Europese Commissie 
zodat hun land op de lijst van landen 
komt te staan die honing mogen 
exporteren naar de EU. Deze lijst 
wordt regelmatig geactualiseerd op 
basis van een jaarlijkse controle.     

Deze goedkeuring steunt op een 
dossier dat beschrijft hoe er ge-
controleerd wordt voor de eventu-
ele aanwezigheid van resten van 
verboden producten in de veeteelt, 
zoals hormonen en antibiotica. Deze 
reglementering2 geldt dus voor alle 
producten van dierlijke oorsprong: 
vlees, melk, eieren, maar ook voor 
alle producten uit de aquacultuur 
en voor honing. De goedkeuring 
moet voor elk van deze producten 
worden gevraagd. 

Afrikaanse landen worden er nau-
welijks van verdacht antibiotica te 
gebruiken bij de honingproductie. 
En toch zijn precies zij de belang-
rijkste slachtoffers van deze richtlijn, 
omdat ze zelden beschikken over 
een sanitaire wetgeving hieromtrent 
of over voldoende controlemiddelen. 
Deze Europese richtlijn wil vooral 
de verbruiker beschermen maar 
vormt voor Afrikaanse landen in de 
praktijk een niet-tarifaire barrière die 
de toegang tot de Europese markt 
verspert.

In 2013 mogen slechts zeven Afri-
kaanse landen hun honing naar de 
EU uitvoeren, tegenover twee zo’n 
tien jaar terug: Kameroen, Ethiopië, 
Ghana, Madagaskar, Oeganda, Tan-
zania, en Zambia. In Centraal-Amerika 
hebben enkel Honduras en Belize 
geen goedkeuring3, in Zuid-Amerika 
vallen de drie Andeslanden -Peru, 
Bolivië en Ecuador- uit de boot en 
kregen Chili, Argentinië, Brazilië en 
Uruguay de goedkeuring. 

Is het belangrijk om deze goed-
keuring te krijgen? Ja, als er een 

overschot aan honing is, beschik-
baar voor export. Maar het begrip 

“overschot” is zeer relatief, het hangt 
af van het niveau van het lokale 
verbruik. Misschien is er enkel een 
overschot omdat het lokale ver-
bruik te laag ligt. Moet men dan 
niet eerst hier zijn pijlen op richten 
om de voeding van de bevolking te 
verbeteren en eerder weigerig staan 
tegenover de uitvoer? Hier moet 
een belangrijke politieke keuze wor-
den gemaakt: legt men het accent 
op de ontwikkeling van de lokale 
markt of kiest men voor een strate-
gie gericht op uitvoer. Een land kan 
belang hebben bij het verkrijgen van 
de Europese goedkeuring omwille 
van prestigekwesties, omdat het 
nood heeft aan deviezen, omdat het 
zijn uitvoerbedrijven wil ontwikke-
len, enz. Allemaal bedenkingen die 
niet noodzakelijk in het belang zijn 
van de consumenten en de imkers 
uit dit land. Wellicht is dat ook de 
reden waarom Oeganda, ondanks 
de goedkeuring vanaf 2006, nog 
altijd geen honing uitvoerde naar 
de Europese Unie.4

De volgende analyse richt zich op 
vier landen waar MMH contacten, 
of beter projecten, heeft. Deze lan-
den voeren niet uit via de gelabelde 
eerlijke handel. 

De gebruikte statistieken zijn afkom-
stig van de FAO (Wereldvoedsel-
organisatie). Zoals alle statistieken 
geven ze slechts een idee van de 
werkelijkheid en zijn ze relatief on-
betrouwbaar als het gaat om acti-
viteiten op het platteland. Dat kan 
ook moeilijk anders, aangezien het 
hier om kleine boeren gaat en de 
productie slechts ten dele is aan-
gegeven. Maar, door te vergelijken 
met andere landen, onthullen ze 
toch bepaalde tendensen. 

Geen van deze vier landen ont-
wikkelt een belangrijke invoer of 
uitvoeractiviteit op het vlak van de 
internationale honinghandel, toch 
niet in absolute cijfers.1 Maar als 
men land per land de relatie tussen 
productie en invoer/uitvoer bekijkt, 
komt men toch tot de vaststelling 
dat de buitenlandse handel in ho-
ning merkelijk beter scoort in Hon-
duras (een land dat meer invoert 
dan het produceert) dan het zwakke 
resultaat van Bolivië en het amper 
betekenisvolle van Kameroen en 
Madagaskar.2

Ook al is de invoer/uitvoer van ho-
ning in Kameroen en Madagaskar 
erg beperkt, er wordt toch meer 
honing uitgevoerd dan ingevoerd. 
De invoer, vooral uit Europa, is in 
hoofdzaak bestemd voor welgestel-
de klanten (expats, toeristen, lokale 
burgerij). Deze twee Afrikaanse lan-
den mogen hun honing naar de Eu-
ropese Unie exporteren (Kameroen 
sinds 2010 en Madagaskar sinds 
2011).3 Het zal een interessante 
oefening zijn om over enkele jaren 
de impact van deze goedkeuring op 
de uitvoer naar Europa te evalueren.
De twee Latijns-Amerikaanse lan-
den zijn duidelijk invoerders. Het is 
dus niet zo verwonderlijk dat ze nog 
steeds geen officiële aanvraag bij de 
EU indienden voor een goedkeuring 
om hun honing te mogen uitvoeren. 
Honduras en Belize zijn trouwens de 
enige Centraal-Amerikaanse landen 
zonder deze goedkeuring.

De invoer van honing in Bolivië be-
slaat ongeveer 5% van de consump-
tie, maar in Honduras is dat 56%!4 
In dit land is meer dan de helft van 
de geconsumeerde honing geïm-
porteerd. En toch, ondanks deze 
invoer, is de consumptie van honing 
per inwoner erg laag in Honduras 
tegenover de andere bestudeerde 
landen: 40 g per jaar per inwoner, 

waar het oploopt tot 100 g per jaar 
in Bolivië en tot 210 g per jaar in 
Kameroen en in Madagaskar (cij-
fers van 2010). Ter vergelijking, in 
België ligt het verbruik van honing 
op ongeveer 700 g per jaar.5

Op het vlak van productie bestaat 
er een grote kloof tussen enerzijds 
Bolivië en Honduras en anderzijds 
Kameroen en Madagaskar. In deze 
twee laatste landen oversteeg de 
productie 4000 ton in 2010, terwijl 
Bolivië onder 1000 ton blijft en Hon-
duras de laatste 10 jaar rond 125 
ton per jaar blijft steken...

We kunnen besluiten dat het bin-
nenlandse beleid van Honduras en 
Bolivië gericht zou moeten zijn op de 
verhoging van hun eigen honingpro-
ductie om zo te kunnen voldoen aan 
de bestaande lokale consumptie en 
minder honing te moeten invoeren.6 
Voor Kameroen en Madagaskar is 
het minder duidelijk. De vraag blijft 
of de huidige situatie moet worden 
gehandhaafd of dat de productie 
moet worden verhoogd. En als men 
de productie wil aanzwengelen, wat 
is dan het doel? Een verhoging van 
de consumptie per inwoner?7 Of een 
verhoging van de uitvoer om harde 
valuta in het land te krijgen. 

Kameroen Madagaskar Bolivië Honduras

productie (t) 4200 4400 920 130

Import + export (t) 66 26 45 163
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Kameroen Madagaskar Bolivië Honduras

productie (t) 4.200 4.400 920 130

consumptie (t) 4.154 4.378 963 293
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De ideale oplossing ligt hier voor 
de hand: de coöperatie versterken 
door ze te steunen bij het promoten 
van de honing op de lokale markt, 
hun leiders marketingtechnieken bij-
brengen en hen aanmoedigen om 
commerciële allianties aan te gaan 
met gelijkaardige organisaties. Zo 
versterkt de coöperatie geleidelijk 
aan haar onderhandelingspositie en 
verkrijgt ze op deze manier betere 
voorwaarden voor de verkoop van 
haar honing aan groothandelsprijzen. 
Als men deze stap overslaat en zich 
te vroeg waagt aan een project van 
eerlijke handel, loopt de coöperatie 
het risico de lokale markt te verliezen 
en totaal afhankelijk te worden van 
haar exportklanten. 

Een project rond eerlijke handel 
moet zich met andere woorden 
inschrijven in een lokale strategie. 

Maar wanneer? Moeten we absoluut 
wachten tot de lokale markt verza-
digd is? Het proces verloopt niet 
noodzakelijk lineair: een project van 
eerlijke handel kan een coöperatie 
helpen om haar activiteiten te pro-
fessionaliseren, de kwaliteit van haar 
honing te verbeteren, de productie-
kosten beter te beheersen, enz.

Eerlijke handel heeft bovendien een 
vaak onderschat voordeel waarbij de 
producent soms evenveel, of zelfs 
nog meer, baat heeft dan enkel de 
betere prijs. Aangezien het om groot-
handel gaat, wil dit zeggen dat een 
belangrijk volume (een maritieme con-
tainer is goed voor 20 ton honing) snel 
betaald wordt. Op de lokale markt 
moet een producent daarentegen 
soms een heel jaar wachten vooral-
eer de coöperatie de overeengeko-
men prijs kan betalen. En als hij geld  

nodig heeft, dan moet hij lenen, wat in 
Mexico en Centraal-Amerika vaak wil 
zeggen aan interesten van 20 tot 30 
% per jaar! Uitvoer geeft imkers dus 
de kans om zich niet in de schulden 
te steken...

Ook mogen sommige symbolische 
aspecten niet worden vergeten. Zo 
geeft uitvoer naar Europa de produ-
cent zelfvertrouwen, fierheid en pres-
tige. Dankzij het boemerangeffect kan 
dit de coöperatie helpen om haar 
geloofwaardigheid aan te scherpen, 
zowel bij de lokale klanten als bij de 
lokale overheid: « men is nooit sant 
in eigen land », zegt het spreekwoord. 
Eerlijke handel kan dus zinvol zijn 
in een niet-verzadigde markt als de 
coöperatie lokale commercialisering 
en uitvoer slim en strategisch com-
bineert.

Bron: FAOstAt; Computergrafiek: mmh
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HeT INTeRNaTIONaLe 
Handvest van de Rech-
ten van de Mens erkent 

het recht op voedsel als het recht 
van een ieder gevrijwaard te zijn 
tegen honger en toegang te heb-
ben tot voldoende voeding teneinde 
waardig te kunnen leven1”. Maar de 
overgrote meerderheid van de 950 
miljoen mensen die wereldwijd hon-
ger lijden, zijn landbouwers. Hoe 
kunnen we deze paradox verklaren?

Naast woestijnvorming en verstede-
lijking, oefenen drie grote factoren 
een voortdurende druk op boeren 
uit: landroof, biobrandstoffen en 
voedselspeculatie.

De inbeslagname van gronden 
(meer dan 80 miljoen hectaren sinds 
2000) bestaat uit het zich (soms 
illegaal) toe-eigenen van vruchtbare 
gronden door grote investeerders 
of multinationals. Deze toe-eige-
ningen gaan dikwijls gepaard met 
een gedwongen uitzetting van de 
boerengemeenschappen die al op 
die gronden aanwezig waren waar-
door de voedselzekerheid van de 
betrokken landen bedreigd wordt.

Door streefcijfers voor hernieuwbare 
energie naar voren te schuiven, die 
België niet zelf kan produceren, moe-

digt ons land (net als het merendeel 
van de Europese landen) het Zuiden 
aan de gronden waarop voedsel 
geteeld wordt om te bouwen voor 
het telen van biobrandstoffen. Op die 
manier brengt België de voedselze-
kerheid en voedselsoevereiniteit van 
die volkeren in gevaar.

Tenslotte boeken internationale 
investeerders sinds de financiële 
crisis van 2008 meer en meer winst 
dankzij de prijsschommelingen van 
landbouwproducten. Boeren zijn 
erg kwetsbaar voor deze schom-
melingen aangezien ze ze noch kun-
nen voorspellen, noch er tegenop 
kunnen botsen, daar zij afhankelijk 
zijn van de kopers van hun oogsten.

Eerlijke handel laat toe de strijd aan 
te binden tegen deze wanpraktijken 
door de producenten financiële sta-
biliteit te bieden dankzij de garantie 
van een inkomen op middellange 
termijn. Op die manier hebben de 
boeren gemakkelijker toegang tot 
kredieten om zich werktuigen, zaden, 
enz. aan te schaffen of om de kwali-
teit van hun productie te verbeteren.

Een winstgevende productie garan-
deren (dankzij een vooraf bepaalde 
verkoopprijs, die rekening houdt 
met de productiekosten) laat op 

zijn beurt toe het grondbezit en de 
productiestructuur veilig te stellen. 
Zo zullen de coöperatieven bij wie 
de productie « goed loopt » en die 
door de andere regionale actoren 
erkend zijn, minder kans lopen 
om verdreven te worden van hun 
gronden. De boeren kunnen op hun 
land blijven en moeten bijgevolg 
niet wegtrekken naar de steden of 
naar de grote landbouwbedrijven 
om werk te vinden. Eerlijke handel 
draagt dus bij tot de versterking van 
de voedselzekerheid en de voedsel-
soevereiniteit, met andere woorden 
tot het recht op voedsel.

Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Dat is 1 op 8. Nog eens 1 miljard 
mensen heeft geen toegang tot kwalitatief en gezond voedsel. Toch wordt er 
genoeg voedsel geproduceerd om de wereld 1,5 keer te voeden.

Kook jij ook van woede bij zoveel onrecht?
Vraag aan onze politici om werk te maken van een écht beleid tegen de honger 
en neem deel aan één van de vele lokale Ik Kook Van Woede soepacties. Of 
organiseer er zelf één.

Check 

de soepacties 

in jouw buurt 

en doe mee.  

www.i
kkook

vanwo
ede.be

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met 

de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te leggen. 

Armoede moet de wereld uit! www.detijdloopt.be
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De nieuwe campagne van 11.11.11 en de CNCD, de Vlaamse
en Waalse koepels van de Noord-zuidbeweging, voor 2013
en 2014 beklemtoont het recht op voedsel. aangezien 
eerlijke handel een essentieel instrument vormt in de 
verdediging van het recht op voedsel, neemt Miel Maya 
Honing deel aan deze campagne. Laten we eens nagaan 
hoe die twee acties met elkaar verbonden zijn.
 

Laure Combeaud

EErLIjKE hAnDEL
hEt rECht OP vOEDsEL

1 CNCD

“

Poster campagne 11.11.11, 2013.

De Democratische Repu-
bliek Congo wordt bedekt 
door 43% van het Afrikaan-
se tropische woud en zou 
hierdoor een aanzienlijk po-
tentieel voor bijenteelt moe-
ten hebben. Maar hoeveel 
honing er precies wordt ge-
wonnen, is niet bekend. Zo 
zijn er geen statistieken van 
de FAO. De DRC voert geen 
honing uit, en voert zelfs 
honing in om aan de vraag 
van gebruikers tegemoet te 
komen. Wat gebeurt er dan 
met dat enorm potentieel?

De DRC is een zeer uitge-
strekt land, waar moeilijk 
degelijke informatie valt te 
rapen, en het is dan ook met 
een grote omzichtigheid dat 
ik er wat over vertel. De DRC 
heeft geen traditie in de ge-
cultiveerde imkerij, in de zin 
van bijen in korven, in welke 
vorm dan ook. Honing wordt 
geoogst als in de savanne 
of in het bos een zwerm 
wordt gevonden. De familie 
verbruikt deze honing, geeft 
hem weg of ruilt hem, maar 
van oudsher wordt honing 

zelden verhandeld.

Vandaag, dankzij vormingen 
van het Leger des Heils die 
een tiental jaar geleden ge-
geven werden, zijn er meer-
dere imkerinitiatieven, vooral 
in Bas-Congo, en op het 
plateau van Batéké, niet ver 
van de hoofdstad Kinshasa.

De productie in deze twee 
provincies met een exten-
sieve imkerij is nog lang niet 
op zijn maximum. De con-
sumptie blijft laag. Als honing 
al gekend is in Congo, dan 
wordt het vooral genuttigd in 
kleine hoeveelheden als me-
dicijn of versterkend middel. 
De productie wordt via ver-
schillende kanalen in omloop 
gebracht, door directe ver-
koop (aan de gemeenschap, 
langs de kant van de weg, 
enz.) of door te verkopen 
aan tussenhandelaars: co-
operaties of particulieren die 
de honing doorverkopen aan 
verwerkende bedrijven.

In de Evenaarsprovincie 
(Equateur), bedekt met het 

merendeel van de Congole-
se wouden, wordt de markt 
overspoeld door wilde ho-
ning, geoogst en bewaard 
in gerecupereerde flessen. 
De prijs van deze honing ligt 
uitzonderlijk laag, maar dit 
heeft geen reële invloed op de 
marktprijs omdat de kwaliteit 
een twijfelachtige naam heeft. 

Er moet ook worden ge-
meld dat buurland Angola 
met haar enclave Cabinda 
een deel van de Congolese 
productie afneemt aan een 
goede prijs. 

We kunnen besluiten dat de 
DRC een zeer uitgestrekt 
land is, met een grote diver-
siteit en met nogal wat acto-
ren van uiteenlopende aard 
zonder voldoende structuur 
om betrouwbare informatie 
te kunnen geven. De honing-
sector staat er nog in de kin-
derschoenen en we kunnen 
enkel hopen dat ze binnen 
enkele jaren voldoende ge-
groeid is om ons de diverse 
rijkdom van haar honingpro-
ductie te tonen.

verkoop van lokale honing in de supermarkt, november 2009, Kinshasa, Congo.

Bijenteelt in de DRC door Noëmie el agrebi
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In het kader van een studie omtrent de haalbaarheid van “Fairtrade” 
certificatie (zie het artikel “Dagboek” op pagina 3), heeft de witte 
honing van Oku een Beschermde Geografische aanduiding (BGa) 
verkregen. De oorsprong en de kwaliteit van de Witte Honing 
van Oku uit Kameroen worden van nu af aan gegarandeerd door 
deze BGa die geregistreerd staat bij de afrikaanse Organisatie 
van Intellectuele eigendom (OapI). Dit certificaat verleent de witte 
honing een bescherming in de 16 afrikaanse lidstaten1 van de  OapI.

Noémie el agrebi, naar Mathilde Sanglier

D e BIJzONDeRHeID van 
de honing uit Oku heeft te 
maken met de specifieke 

geografische ligging, ten noordwes-
ten van Kameroen. Hier ligt het woud 
van Kilum-Ijim en in Oku, Belo en 
Jakiri vind je drie productiecentra voor 
bijenteelt. 

Deze honing staat niet alleen be-
kend om zijn kwaliteit maar ook om 
zijn geneeskrachtige eigenschap-
pen: zijn prijs op de lokale markt 
ligt dan ook hoger dan die van de 
gewone honing. Uit bezorgdheid 
om die uitzonderlijke honing te be-
schermen heeft de OAPI hem een 
Beschermde  Geografische Aandui-
ding verleend. Daardoor kan men 
een vertrouwensrelatie uitbouwen 
tussen de verbruikers uit de stad en 
de producenten op het platteland.

De KIWHA   (Kilu-Ijim White Honey 
Association2) vertegenwoordigt de 
producenten van de honing die door 
de BGA gecertificeerd werd. Deze 
vereniging is belast met het garande-
ren van de kwaliteit dankzij een intern 
controlesysteem en een proefpanel. 
Om dit tot stand te brengen, werd er 

een lastenboek opgesteld, werden 
er onlangs drie controleurs gevormd 
door de organisatie Guiding Hope3 
en stelde een expert van Cirad een 
proefpanel samen4.

Opdat de BGA van de Witte Honing
vruchten zou afwerpen, heeft de                                                                                                                         
KIWHA nog veel werk voor de boeg:  
er moeten drie verzamelcentra ge-
bouwd worden om de vervoertijd van 
de honing zo laag mogelijk te houden 
en om de bewaaromstandigheden te 
verbeteren. De gemeente Oku heeft 
trouwens al administratieve stappen 
ondernomen. De pas gevormde con-
troleurs moeten een intern systeem 
voor kwaliteitscontrole op poten 
zetten en het proefpanel moet aan 
de slag gaan. De verpakking en de 
etikettering van het product zijn aan 
verbetering toe zodat ze de kwaliteit 
van het product beter weerspiegelen 
en aantrekkelijker zijn voor nieuwe 
consumenten.

De KIWHA denkt ook na over de 
mogelijkheid een semi-moderne 
bijencultuur  uit te bouwen om een 
meer duurzame en standvastige 
productie te bekomen.

vAn hIEr En GInDEr
EEn BEsChErmDE GEOGrAFIsChE 

AAnDuIDInG vOOr DE wIttE hOnInG

Oogst van 1 mei 2013, woud van Kilum-Ijim, Oku, 
in het noordwesten van Kameroen.

 Het tweede europees Congres voor Bijenteelt
Naar aanleiding van haar 30ste 
verjaardag, organiseert CARI 
vzw “Beecome” te Louvain-La- 
Neuve. Op deze grote bijeen-
komst kunnen imkers uit heel 
Europa informatie inwinnen en 
elkaar beter leren kennen. Een 
groot aantal bijenverenigingen 

heeft zich naar aanleiding van dit 
congres verenigd om de beste 
specialisten uit Europa de gele-
genheid te bieden te berichten 
over de laatste stand van zaken 
omtrent belangrijke actuele the-
ma’s en uitdagingen. Miel Maya 
Honing en het netwerk voor bij-

enteelt en ontwikkeling (BNNS1) 
zullen er ook aanwezig zijn met 
een stand, om de Europese im-
kers te sensibiliseren over de 
situatie van imkers uit het Zuiden.

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 zangeres en een Sene-
galees die kora speelt, brengen 
groovy West-Afrikaanse muziek 

met invloeden uit reggae, mbalax, 
pop en blues. Sinds de release 
van hun debuutalbum Adoun in 
2008 deelden ze het podium met 
grote namen als Toumani Diabaté, 
Amadou & Mariam en Salif Keita. 
Voorafgaandelijk slaan een vijftal 
poetry slammers de handen in el-
kaar voor een gevarieerd en eerlijk 
spoken word programma. 
Meer informatie ? Je vindt ons op 
facebook !

Tijdens de Week van de Fair Trade 
gaan we in Leuven van start met 
een fairtradetraject. Het traject loopt 
door tot op de Dag van de Fair Trade 
van 10 mei 2014 ( Zie artikel edu-
catie pagina 4 van deze mayazine). 

Deelnemende scholen kunnen er de 
titel ‘DEZE SCHOOL MEENT HET’ 
mee behalen en zo hun bewonde-
renswaardig engagement uitdragen. 
Meer informatie vind je op www.
duurzaamleuven.be. 

Bij Katleen Cuypers van Miel Maya 
Honing kan je rechtstreeks te-
recht voor bijkomende info of om 
jouw school of klas in te schrijven  
(katleen.cuypers@maya.be, 
tel. 016 22 91 80).

Twee jaar lang zet 11.11.11 de 
voedselproblematiek vooraan 
op de politieke agenda. Door te 
focussen op het voedselsysteem. 
Door te kijken naar de voedsel-
prijzen en de voedselspeculatie. 
Door in te gaan op de gevolgen 
van de klimaatverandering en te 
kiezen voor duurzaamheid. Door 
‘hot items’ als biobrandstoffen, 
landroof en ons handelsbeleid 
aan te pakken.

Om deze eisen kracht bij te zet-
ten, willen we tonen dat heel veel 
mensen vinden dat honger een 
onrecht is. Daarom serveren we 
in het weekend van 18 tot 20 
oktober in heel Vlaanderen ‘Ik 
Kook Van Woede’-soep. Wil 
jij ook een soepactie organise-
ren? Of kom je proeven? Op onze 
website www.ikkookvanwoede.
be kom je te weten hoe jij mee 
kan doen aan deze campagne 
van 11.11.11. 

nIEuws & AGEnDA

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

educatief aanbod voor scholen: 
meent jouw school het met eerlijke handel? 

Kook mee van 
woede met 11.11.11

1 Lidstaten van OAPI : Benin, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Congo, Ivoorkust, Gabon, Guinea, Equatoriaal Guinea, Mali, Maurita-
nië, Niger, Guinee-Bissau, Senegal en Togo.   2 Kilu-Ijim vereniging van witte honing.   3 Kameroenese vereniging die de bijenproductie promoot alsook de commerciali-
sering van de honing.   4 Frans onderzoekscentrum dat met de landen uit het Zuiden een antwoord biedt op de internationale spelregels van landbouw en ontwikkeling.

1 BNNS: Beekeeping Network North-South, internationaal netwerk voor bijenteelt en ontwikkeling.
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Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Dat is 1 op 8. Nog eens 1 miljard 
mensen heeft geen toegang tot kwalitatief en gezond voedsel. Toch wordt er 
genoeg voedsel geproduceerd om de wereld 1,5 keer te voeden.
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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.

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
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