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Het Mayazine is terug! Het wordt een blad van 16 tot 20 bladzijden, 
dat om het half jaar verschijnt, met een goed gestoffeerd dossier en 
met bijdragen van buitenaf. In dit nummer pakken we uit met een 
heel actueel thema: de bijensterfte. Tot op vandaag waren we er niet 
erg mee bezig, het is immers een probleem dat vooral opduikt in 
geïndustrialiseerde landen, en dat nauwelijks onze partners raakte. 
Maar het probleem roept wel vragen op over de duurzaamheid van 
ons ontwikkelingsmodel en over de richting die we uitwillen met 
de steun aan projecten in het Zuiden. We danken Etienne Bruneau, 
Wolfgang Ritter en Rémy Vandame voor hun bijdrage aan het debat 
in het belang van de bijen en onze toekomst.

Benoît Olivier

VOORWOORD

MMH evolueert constant en zal wel-
dra van naam veranderen! Hierover 
meer in het volgende Mayazine.
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Felipe, imker van de coöperatie Maya Vinic, tussen zijn bijenkorven in Acteal, 
Mexico – april 2015.

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.

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

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 Latijns-Amerika en Afrika, 
ondersteunt er imkerorganisatie onder de vorm van 
ontwikkelingsprojecten. in België werkt ze aan  sensibilisering 
over 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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M EN ERKENT meer en 
meer dat het gebruik 
van pesticiden, onkruid-

verdelgers en andere fytosanitaire 
input de gezondheid van de bijen 
aantast. De Europese Commissie 
vaardigde bovendien een moratori-
um uit omtrent het gebruik van drie 
neonicotinöide insecticiden vanaf  
1 december 2013. “De niet-beroeps-
matige toepassingen, voor de tuin 
bijvoorbeeld, zijn totaal verboden. 
Sommige blijven toegelaten voor de 
kweek van wintergranen, voor de 
behandeling in serres en voor de pro-
ductie van zaden, zolang het geen 
nectarhoudende planten betreft1”. 
De scheikundige firma’s voor land-
bouw, die onder dit verbod vallen, 

verdoezelen de effecten van “neo-
nicotinoïden” en hameren op multi- 
sectoriale oorzaken. Zo wijst de firma 
Syngenta met de vinger naar onder 
andere de aanwezigheid van mijten 
en parasieten in de bijenkasten, het 
slechte beheer van de bijenschans 
door de imker, of de monocultuur en 
het daarmee gepaard gaande verlies 
van habitats2.

Zeer zeker is dat het Westen te ma-
ken heeft met een daadwerkelijk 
probleem  van het uitsterven van 
de bijen. Maar hoe zit het dan in de 
landen van het Zuiden? Kampen de 
imkers daar met dezelfde problemen? 
Zien zij hun bijenkorven zonder reden 
leeg lopen? Moeten zij vrezen dat de 

honingproductie vermindert? Zou er 
een verband zijn tussen de gezond-
heidstoestand van de bijen en de 
industriële ontwikkeling van een land? 

We hebben niet enkel aan de ac-
toren ter plaatse, in de DRC en in 
Laos, het woord verleend maar we 
hebben ook ons oor te luisteren ge-
legd bij bekende wetenschappers. 
Hun bedenkingen roepen bij ons 
vragen op over de toekomst van 
de bijenteelt zoals die vandaag de 
dag aangepakt wordt. Ze nodigen 
ook en vooral de NGO’s, gespeci-
aliseerd in apicultuur, uit niet alleen 
zichzelf in vraag te stellen maar ook 
de technieken die ze in de projecten 
voor bijenteelt naar voor schuiven...

Of men nu het verdwijnen van de bijen bestempelt als een 
mysterie of een syndroom, de werkelijkheid spreekt voor 
zich. Westerse imkers stellen sinds jaren een abnormaal 
sterftecijfer van hun kolonies vast. Het is een onderwerp dat 
de media meer en meer behandelen. Dat kleine insect dat 
nectar en pollen uit de bloemen verzamelt, is het embleem 
geworden van de strijd van mensen die bewust zijn van 
de milieuproblematiek en van de verantwoordelijkheid 
ervan bij de grote fytosanitaire ondernemingen die de 
gezondheid van mens, dier of plant beschermen.

Céline Isorez

HET VERDWIJNEN  VAN DE 
BIJEN… EN IN HET ZUIDEN?

1  http://bee-life.eu/medias/temp/2052013-coeur-neonic-decision-pr-fr.pdf   
2 http://www3.syngenta.com/country/fr/fr/engagement-abeille/Causes/Pages/Causes.aspx

Een testvlucht voor de verspreiding van pesticiden in Argentinië.S
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Enkele weetjes meer:

• De documentaire “Over bijen en 
mensen” van de Zwitserse regis-
seur Markus Imhoof, in  België 
verspreid in 2013, probeert het 
fenomeen van de bijensterfte in 
de bijenteelt over de hele wereld 
te vatten. De film is beschikbaar 
op www.amazon.com.

• Bee Life - de Europese coördina-
tie voor bijenteelt is een vereniging 
van professionele bijenkwekers 
uit verschillende landen van de 
Europese Unie. Hun voornaamste 
activiteit bestaat uit het bestude-
ren van de impact van pesticiden 
of genetisch gemodificeerde orga-
nismen (GMO) op bijen. Op de site, 
www.bee-life.eu, ziet men talrijke 
documenten over die kwestie.

• Al 10 jaar informeert en sensi-
biliseert de UNAF (Union Natio-
nale de l’Apiculture Française), 
lid van het netwerk  BNNS, het 
publiek over het probleem van 
het verdwijnen van de bijen, met 
name via het programma “Abeil-
les, sentinelles de l’environne-
ment (Bijen, de milieuwachters)”.  
www.abeillesentinelle.net.

Dieudonné Bakenga Matabaro, 
imker en bioloog in de regio van 
Zuid-Kivu in de DRC, deelt zijn waar-
nemingen met ons wat de gezond-
heid van de bijen in zijn regio betreft. 

“In Zuid-Kivu, stellen we vast dat er min-
der en minder bijenkolonies zijn want 
de bijen hebben meer tijd nodig om ze 
te vormen. Dat kan maanden, ja zelfs 
jaren, duren. De imkers moeten nu de 
bijenvolken in arrestkooien zetten en 
de kolonies op kunstmatige wijze in 
de bijenkasten stoppen (NVDR: voor-
heen koloniseerden de bijen op een 
natuurlijke wijze de bijenkorven, zonder 

enige tussenkomst van de bijenteler). 
Volgens de imkers komt dat door de 
alsmaar grotere ontbossing, door het 
planten van boomsoorten die geen 
nectar voortbrengen maar van groot 
economisch belang zijn, door een 
sterk groeiende verstedelijking en de 
aanbouw van nieuwe agglomeraties, 
door slechte praktijken in de bijenteelt 
(fors sterftecijfer bij de oogst van ho-
ning), door het gebruik van insecticiden 
en door toenemende landontginning. 
Van de varroamijt is geen sprake, want 
de onderzoeken die we sinds 1998 in 
deze regio voerden maakten van geen 
enkel geval gewag.”

Anita Schoofs steunt het bijen-
teeltproject in Laos. Ziehier haar 
getuigenis. 

“De Vereniging ter bevordering van 
duurzame bijenteelt in Oudomxay  
(AESBO ) groepeert meer dan 400 
imkers die met de inlandse bijen, 
Apis Cerana, in de bergen in het 
noorden van Laos werken. De bijen 

zijn totaal afhankelijk van de flora en 
huizen hetzij in bijenkasten in boom-
stammen hetzij in bijenkasten met 
bovenlatten. Dankzij onschadelijke 
methoden om honing te oogsten 
sterven de kolonies niet meer uit en 
is de belangstelling van de dorps-
bewoners verhoogd: de vereniging 
groeit gestaag. De buitenlandse in-
vesteerders die de industriële land-

bouw (bananen, rubber, groenten) 
aanmoedigen met het intensieve 
gebruik van landbouwscheikunde 
bedreigen de plaatselijke bijentelers. 
Gevaarlijke pesticiden schaden de 
gezondheid van mens en milieu. De 
campagnes van AESBO klagen die 
gevaren aan en de dorpsbewoners 
gebruiken tegenwoordig minder 
pesticiden.”

Een bij probeert een gedesoriënteerde soortgenoot recht te trekken.
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Wordt Latijns-Amerika net zoals Europa en de Verenigde 
Staten geconfronteerd met hetzelfde fenomeen van massale 
bijensterfte? Dit is niet het geval als we afgaan op de 
ervaringen van de verschillende bijenteeltprojecten die 
we hebben ondersteund in Mexico en in Centraal-Amerika. 
Maar wat is de toestand, meer globaal gezien? Om een 
antwoord op die vraag te formuleren, nemen wij hieronder 
enkele passages over, die vertaald zijn uit een artikel1 van 
Rémy Vandame, verantwoordelijke voor het team Bijen van 
Ecosur (Mexico). Met hem hebben we de voorbije jaren 
herhaaldelijk samengewerkt. 
Al is dit artikel in 2010 geschreven, toch is het nog altijd actueel. 
 Vertaald door Benoît Olivier

LATIJNS-AMERIKA, EUROPA, 
DE VS, DEZELFDE STRIJD?

1 Artikel gepubliceerd in het Engels door R. Vandame en M. A. Palacio in Apidologie 41 (2010) 243-255 en in het Spaans voorgesteld op het 17de congres voor de 
bijenteelt te Villahermosa in Mexico (26-28 mei 2010). M. A. Palacio maakt deel uit van de INTA (Nationale Universiteit van Mar del Plata, Argentinië). De door ons 
vertaalde  passages gaan terug op de Spaanse versie.   2 NvdV : Het syndroom van de ineenstorting/collapse van de bijenkolonies (in het Engels, «Colony Collapse 
Disorder»: CCD) is de naam die gegeven is aan het verschijnsel van abnormaal en terugkerend afsterven van kolonies van tamme bijen in Europa sinds 1998 en in 
de Verenigde Staten vanaf winter 2006-2007. Andere gevallen van sterfte werden gesignaleerd in Azië en in Egypte zonder dat hiermee momenteel een verband 
wordt gelegd met de CCD. (Wikipedia, 2015).

D E INSCHATTING van de 
gezondheidstoestand van 
de bijen in Latijns-Amerika 

blijkt lastig te zijn om twee redenen. 
Deze regio is vooreerst erg uitgestrekt 
en divers; er worden bijen geteeld in 
een zeer uitgebreid spectrum van 
klimatologische omstandigheden 
(van tropisch tot gematigd) en van 
hoogteniveaus (van zeeniveau tot 
ongeveer 2.000 m), en door zeer 
verschillende imkers, die gemiddeld 
15 kolonies hebben in Centraal-Ame-
rika tot 15.000 in Noord-Mexico 
of in de streek van de Pampas in 
Argentinië. Het is dan ook moeilijk 
een algemeen beeld te schetsen dat 
rekening houdt met al deze verschil-
len. Daarbij komt nog dat er weinig 
samenvattende informatie bestaat 
over de gezondheidstoestand van de 
bijen in de verschillende deelgebieden 
van deze regio.

In elk geval zijn er tot nu toe, van 
Mexico tot Argentinië, geen gevallen 

van massale bijensterfte gemeld en 
ook niet van verzwakking van de 
kolonies door het verlies van vol-
wassen bijen zoals het beschreven 
wordt voor de CCD2, niet vanwege 
de officiële instanties, noch door 
onderzoekers, door professionele 
organisaties van de bijenteeltsector, 
of door imkers zelf. (…)

In diverse gebieden van Latijns-Ame-
rika zijn er nochtans veelvuldig lokale 
problemen. (…) Zo hebben imkers 
uit het zuidwesten van Guatemala 
meermaals aanzienlijke verliezen 
gerapporteerd die zij wijten aan het 
insecticide Spinosad dat op grote 
schaal gebruikt wordt in de uitgebrei-
de fruitteelt van deze regio, nl. om de 
mediterrane mug te bestrijden. (…) In 
Brazilië zijn grootschalige verliezen 
meer algemeen geworden gelijktijdig 
met de uitbreiding van de teelten voor 
de biobrandstoffen en het toenemend 
gebruik van pesticiden dat daaraan 
gekoppeld is; de imkers schrijven 

deze sterfte toe aan de insecticiden, 
en meerbepaald aan de neonicotino-
iden, al is dit niet bewezen.

Deze gevallen, die ongetwijfeld fre-
quenter zijn dan wat men ervan kan 
terugvinden in de literatuur, hebben 
altijd een duidelijke oorzaak of zijn 
beperkt tot het lokaal niveau, en 
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Een affiche waarschuwt voor het gebruik van pesticiden op een veld.
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1  NvdV : De geafricaniseerde bijen zijn het resultaat van een kruising in Brazilië, op het einde van de jaren 50, van de Italiaanse bij, die door de kolonisatie algemeen 
verspreid was, met Afrikaanse bijen, die in een laboratorium werden bestudeerd.

brengen de problemen naar voren die imkers over 
de hele wereld dagelijks tegenkomen, nog meer dan 
de CCD. (…) 

Er bestaat een algemene consensus om de CCD als 
een gevolg van meerdere factoren te beschouwen. 
De onderzoeken wijzen uit dat de oorzaak ligt bij 
de  wisselwerking tussen een grotere blootstelling 
aan insecticiden, een verarming van de voeding 
van de bijen te wijten aan de verandering van de 
vegetatie, en de toename van het aantal bijenziekten. 
Het is dan interessant om uit te maken in hoeverre 
deze probleemfactoren minder terug te vinden zijn 
in Latijns-Amerika om te zien of dat de geringere 
bijensterfte zou kunnen verklaren. (…)

De omgevingsfactoren zijn potentieel 
verantwoordelijk voor de CCD, voor-
al wat betreft het tekort aan pollen.  

“De voeding van pollen kan een be-
langrijke rol spelen bij het ontstaan 
van ziekten als gevolg van een voed-
seltekort, dat de oorzaak kan zijn van 
een minder robuuste weerstand.” (…)

Het belang van pollenvoeding kan 
tot gevolg hebben dat fel gewijzigde 
territoria arm zijn aan bestaansmid-
delen nodig om de bijenkolonies te 

laten overleven. Om de verarming 
van deze territoria te meten, wordt als 
eerste indicator het percentage aan 
primair oerwoud in de voornaamste 
hydrografische bassins van de wereld 
gebruikt. (…) Een andere indicator is 
de verhouding van bebouwd land ten 
opzichte van de totale oppervlakte. In 
de West-Europese landen waar de 
landbouw sterk ontwikkeld is, verte-
genwoordigen bebouwde gronden 
nagenoeg 35% van de totale opper-
vlakte, tegen slechts 19% in de Ver-

enigde Staten (…), 14% in Mexico en 
van 3% tot 10% in Zuid-Amerika. (…)

Onze tweede hypothese is dus dat 
de landbouw in Latijns-Amerika op 
een kleinere schaal wordt beoefend; 
dat maakt een grotere diversiteit aan 
pollen mogelijk. (…) Als deze veron-
derstelling klopt, dan zullen de risico’s 
voor de gezondheid van de honingbij 
voortdurend groter worden, door de 
intensifiëring van de landbouw.

Het kweken van koninginnen door een imker van de coöperatie Guaya’B (Mexico).

De niet veredelde bijen zijn beter bestand tegen 
ziekteverwekkende kiemen

Beter bewaarde ecosystemen bieden een grotere diversiteit aan pollen

Varroa destructor (vrouwelijk) op de kop van zijn gastvrouw: 
een bijenpop (apis melifera).
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De geafrikaniseerde1 bijen hebben 
met succes het merendeel van tro-
pisch Latijns-Amerika ingenomen. 
Er zijn weinig inspanningen geleverd 
om deze bijen te veredelen, zodat 
men weinig of geen reductie heeft 
vastgesteld in de genetische diver-
siteit van deze bijensoort. Men kan 
er dus van uitgaan dat het nog gaat 
om niet-veredelde bijen.

De imkers die met deze bijen 
werken hebben doorgaans geen 
problemen van Amerikaans vuil-
broed, en zeer weinig van kalkbroed 
[ascosphaera apis], terwijl de var-
roa mijt altijd onder het kritische 

niveau blijft, met inbegrip van de 
niet behandelde kolonies. De be-
trouwbaarste hypothese om deze 
weerstand te verklaren berust op de 
hygiënische levenswijze van deze 
bijensoort. (…)

Dit brengt ons ertoe om te stellen 
dat, als Latijns-Amerika lagere sterf-
tecijfers kent, dit komt omdat daar 
het hogere weerstandsniveau van 
de bij tegen ziekten ten minste een 
van de voornaamste risicofactoren 
voor de CCD inperkt. Dit voordeel 
wordt nochtans bedreigd door de 
praktijk om illegaal koninginnen uit 
vreemde gebieden in te voeren, in 

plaats van de selectie op de lokale 
bijenvolken aan te moedigen.
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1 NvdV : Onder de vorm van suiker tijdens het overwinteren.

Een andere bedreiging (…) wordt 
gevormd door de blootstelling aan 
pesticiden (…). Dit thema is het voor-
werp van een lang conflict tussen 
de imkers en de pesticidenindustrie. 
Een groot aantal gegevens toont 
aan dat pesticiden zonder dode-
lijk effect op bijen in laboratorium-
voorwaarden, in de reële wereld le-
vensbedreigende of synergetische 
effecten hebben. Zij kunnen de bij-
en in hun ontwikkeling beïnvloeden,  
zoals ook de levensduur van de 
werksters, de beweeglijkheid, de na-
vigatie en het oriënteringsvermogen, 
het voedings- en leergedrag. Op die 
manier wordt de gemeenschappe-
lijke vaststelling verklaard dat in het 
geval van CCD de werksters niet naar 
de korf terugkeren. (…)

Het gebruik van kunstmeststoffen is 
zowat tweemaal hoger in West-Eu-
ropa in vergelijking met de Verenigde 
Staten of Latijns-Amerika. De statis-
tieken van de pesticiden zijn interes-
santer want deze kunnen de bijen op 
een directere wijze treffen. Volgens 
de gegevens van FAOSTAT (2009) is 
het aanwenden van insecticiden per 
oppervlakte-eenheid ongeveer twee-
maal hoger in de Verenigde Staten en 
in Europa dan in Latijns-Amerika, met 
uitzondering van Chili (…).

Het effect op de bijen van de geneti-
sche gemanipuleerde teelten is een 
controversieel maar weinig bestudeerd 
thema. (…) Het gebruik ervan lijkt in 
Latijns-Amerika erg beperkt te zijn, 
met uitzondering van de genetisch 

gemanipuleerde soja in Argentinië, in 
Brazilië en in Uruguay. (…)

Het heeft er algemeen gesproken 
de schijn van dat de kleinschalige 
landbouw de bijen heeft beschermd, 
dankzij een lage blootstelling aan 
chemische contaminatie. Dit zou de 
derde reden kunnen zijn waarom de 
CCD nog niet is teruggevonden in 
Latijns-Amerika. De praktijken ver-
anderen niettemin sterk (…) zoals 
het toenemend gebruik van insec-
ticiden overal ter wereld. Heden ten 
dage verminderen in Argentinië elk 
jaar de krachten van de lentekolonies, 
waardoor men steeds vaker moet 
overgaan tot een intensieve voeding1.  
Dit kan de bron worden van toekom-
stige problemen (…)

We kunnen de situatie in La-
tijns-Amerika beschouwen als een 
breekbaar evenwicht dat gekarak-
teriseerd wordt door verschillende 
risicotypes die elke dag steeds meer 
aanwezig zijn; enkele voorbeelden 
van deze risico’s zijn: 

1. Een groter aantal imkers werkt 
met veredelde koninginnen, ter-
wijl de kennis over de weerstand 

die deze hebben tegen ziekten 
en mijten (vooral de varroa) nog 
niet volstaat om de gewenste 
kenmerken in de selectie van de 
koninginnen te kunnen opnemen; 

2. De landbouw neemt een groeiend 
aandeel van de gronden in, het 
gebruik van de pesticiden neemt 
toe en de genetische manipulatie 
raakt meer en meer verspreid; 

3. De natuurlijke vegetatie is aan 
het verdwijnen ten gevolge van 
de stadsontwikkeling en van 
de toename van de bebouwde 
oppervlakte. Dit scenario is erg 
waarschijnlijk in Argentinië, in 
Uruguay en in Chili, maar ook 
in de gebieden van Brazilië of 
van Mexico waar grootschalige 
landbouw wordt bedreven. (…)

De kleinschalige landbouw gebruikt weinig pesticiden en 
genetische manipulatie

Ter afsluiting: een fragiel evenwicht.
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OVER HET ALGEMEEN 
overleeft 10% tot 20% van 
de bijenkolonies in Europa 

de winter niet. In sommige landen 
loopt het verlies soms op tot 50%. 
In de VS is de schade elk jaar nog 
een stuk groter. Daar gaat het in de 
winter om 20% tot 30% of zelfs meer. 
Dat betekent dat per 12 maanden 
40% van de bijenkolonies verloren 
gaat. Maar de situatie in veel Mid-
den- en Zuid-Amerikaanse maar ook 
Midden-Afrikaanse gebieden ziet er 
helemaal anders uit. Ook daar gaan 
wel eens bijen verloren, maar niet zo 
veel. Daar ziet bijna niemand een 
probleem in. Daarom loont het de 
moeite om na te gaan welke ver-
schillen en bijbehorende oorzaken 
er bestaan om uiteindelijk nieuwe 
strategieën te kunnen uitwerken.

Aan de basis van de verdwenen 
bijenkolonies liggen een heleboel 
oorzaken. Eén daarvan lijkt de ver-
anderde landbouw te zijn, die meer 
en meer richting monocultuur is 
geëvolueerd. Het gebrek aan bio-
diversiteit houdt onvoldoende ge-
varieerde voeding voor de bijen in, 
waardoor die vatbaarder worden 
voor ziekte. Bovendien moeten door 
de intensieve landbouw meermaals 
pesticiden worden ingezet. Vooral 
extreem giftige stoffen tegen insec-
ten, zoals neonicotinoïden, creëren 
algemeen ongunstige omstandig-
heden voor de bijen. Een heleboel 
onderzoeken vermelden echter als 
hoofdverdachten de ziekten waar-
mee de bijen sinds kort worden 
geconfronteerd ten gevolge van de 
internationale bijenhandel. 

Het gaat onder andere om para-
sieten uit Azië, de mijt Varroa de-
structor en de schimmel Nosema 
ceranae in de darmen. Ze veroorza-
ken geen van beide problemen voor 
de inheemse Aziatische honingbij 
Apis cerana, die in de loop van de 
evolutie allerlei afweermechanis-
men ontwikkelde. Verzwakte of 
verdwenen kolonies komen alleen 
voor bij de Europese bijensoort Apis 
mellifera, die de afgelopen eeuw 
werd ingevoerd. Ook elders heeft 
de invoer van bijenrassen die niet 
aangepast zijn aan het klimaat en 
de omstandigheden voor het ver-
zamelen van honing er mee voor 
gezorgd dat de algemene situatie 
van de bijenteelt verslechterde.

Honingbijen leveren een belangrijk voedingsmiddel: 
honing. Het is een essentiële voedselbron, vooral in 
ontwikkelingslanden. De bestuiving van planten door bijen is 
echter nog veel essentiëler. Bijen dragen dus eigenlijk bij tot 
het economische succes van de landbouw en het ecologische 
evenwicht van de natuur. De afgelopen decennia gingen 
wereldwijd echter steeds meer bijenkolonies verloren. Er 
was zelfs sprake van massale “bijensterfte”. Maar de 
situatie is niet overal dezelfde. (Vertaald uit het Engels) 

Dr Wolfgang Ritter, 
expert van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE)

Kartäuserstraße 53 B, 79102 Freiburg, Duitsland 
ritter@beehealth.info

VOORDELEN VAN TRADITIONELE 
TEELTMETHODES 
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In de traditionele bijenteelt van kleinschalige boeren worden de bijenkolonies uit traditionele bijenkorven getransporteerd 
naar lokaal vervaardigde bijenkasten met bovenlatten.

In Zuid- en Midden-Amerika speelt 
zich een heel ander verhaal af. Oor-
spronkelijk waren er in Amerika 
geen honingbijen. Pas in de vroege 
15de eeuw brachten kolonisten de 
eerste honingbijen mee. Die Euro-
pese soorten waren niet optimaal 
aangepast aan het klimaat van de 
tropische gebieden in Amerika. 
Een kruising van de Europese en 
Afrikaanse bij kon daardoor in de 
jaren vijftig zeer snel vanuit Brazilië 
via Zuid- en Midden-Amerika het 
zuiden van de VS bereiken. Die bij-
en met Afrikaanse genen zijn veel 
agressiever, maar minder vatbaar 
voor ziekten dan de Europese bijen-
rassen die tevoren in die gebieden 
overheersten. Vooral tegen de var-
roamijt zijn ze veel beter bestand. In 
veel Zuid-Amerikaanse landen zoals 
Brazilië is bestrijding van de mijt dan 
ook niet nodig, in tegenstelling tot 
in Noord-Amerika en Europa. Het 
contrast met Midden-Afrika is zelfs 
nog groter: de varroamijt komt er al 
meer dan tien jaar voor, maar is in 
veel gebieden niet eens bekend of 
wordt gewoon genegeerd omdat ze 
geen schade of sterfte veroorzaakt.

In werkelijkheid zijn de leefom-
standigheden voor de varroamijt 
eigenlijk veel gunstiger in tropi-
sche en subtropische gebieden 
dan in Noord-Amerika en Europa. 

Enerzijds hebben ze door de on-
onderbroken broedperiode meer 
kansen om zich voort te planten. 
Anderzijds zitten de mijten altijd 
beschermd in de gesloten broed-
cellen waardoor ze minder goed te 
bestrijden zijn met chemische stof-
fen. Ook de verschillen tussen de 
bijenrassen onderling kunnen, net 
als het klimaat, onvoldoende ver-
klaren waarom niet alle bijen even 
resistent zijn tegen de varroamijt: 
volgens allerlei onderzoeken zijn 
de kenmerken voor de resistentie 
tegen parasieten bij alle soorten 
ongeveer even sterk ontwikkeld. 
Er werden met andere woorden 
geen grote verschillen vastgesteld 
op het vlak van poetsgedrag, dus 
het wegnemen van mijten van het 
lichaam, en de verzorging van het 
broed, dus het wegnemen van mij-
ten van het broed.

Er moeten dan ook andere factoren 
meespelen. Dat is vooral duide-
lijk wanneer in een bepaalde regio 
met eenzelfde klimaat en bijensoort 
toch verschillen ontstaan tussen 
de afzonderlijke imkers en hun 
verschillende methodes voor het 
beheer van de teelt. Dat blijkt uit 
onze waarnemingen in Zuid-Ameri-
ka (Brazilië), Noord-Afrika (delen van 
Tunesië) en Oost-Afrika (Ethiopië). 
Overal waar de bijen worden gehou-

den in “moderne” kasten zoals de 
Langstroth is het gevaar voor sterfte 
groter dan in een bijenstal met tra-
ditionele kasten. Toch is het type 
minder belangrijk dan de omvang. 
In kleinere bijenkorven zwermen de 
bijen immers vaker en vroeger. In de 
zogenaamd “moderne” bijenstallen 
wordt gestreefd naar een zo groot 
mogelijke opbrengst van honing. 
Die teeltmethode is gericht op grote 
kolonies en de voorkeuren gaan 
van kunstmatige broedafleggers tot 
radicale zwermpreventie. Vaak gaat 
ze gepaard met teeltpogingen van 
bijen die meer honing verzamelen 
en minder zwermgedrag vertonen. 
Daartegenover staan de methodes 
van de kleine telers in bepaalde de-
len van Zuid- en Midden-Amerika en 
in Oost-Afrika. Zij willen dat de kolo-
nies zich verspreiden en gaan zwer-
men. Dat bereiken ze met kleinere 
bijenkorven. De bijen leven properder 
door de goede verhouding tussen 
het aantal bijen en hun beschikbare 
ruimte in combinatie met een fre-
quente vernieuwing en selectie door 
het zwermen. Dat maakt de kolonies 
minder kwetsbaar. Bijenstallen met 
een “modern” beheer leveren dus 
vaak meer honing per kolonie, maar 
hun onderhoud vergt meer werk 
en geld. Vooral de noodzakelijke 
geneesmiddelen voor de bestrijding 
van ziekten, maar ook de kosten 
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Varroa destructor op het hoofd van een bij die geboren wordt.

In de “moderne” Afrikaanse bijenteelt worden vooral bijenkasten van het type Langstroth gebruikt.

voor de aankoop van “moderne” 
kasten en de logistieke kosten voor 
het vervoer en onderhoud vereisen 
meer financiële middelen. Bij de bij-
enteelt met “moderne” bijenstallen 
is de balans dus over het algemeen 
negatiever. Bovendien moet ook 
rekening worden gehouden met 
de vereiste microkredieten en de 
bijbehorende schuldenlast van de 
imkers die overstappen van tradi-
tionele naar “moderne” methodes.

Ontwikkelingshulp moet in de toe-
komst rekening houden met die 
context. Er moet worden gestreefd 
naar een behoud van de traditionele 
teeltmethodes met kleine bijenkor-
ven en verspreiding door zwerm-
gedrag. Systemen met mobiele 
raten genieten de voorkeur omdat 
daarmee de gezondheid en werke-
lijke toestand van de bijenkolonies 
kan worden gecontroleerd. Toch 
moet het niveau van de toplatten-
kasten die oorspronkelijk werden 
ontwikkeld voor Kenia of soortge-
lijke systemen worden behouden. 
De bijenkorven worden best ge-
maakt van natuurlijke materialen 

zoals hout, stro of mest. Ook moet 
de teeltmethode afgestemd zijn op 
het klimaat. Zo kan de honing best 
pas achteraf worden geoogst in het 
geval van langere periodes zon-
der nectarvloed door bijvoorbeeld 
droogte. En zwermgedrag wordt 
altijd beter aangemoedigd dan ver-
hinderd. Noord-Amerikaanse en 
Europese teeltsystemen helpen de 
kleine imkers in Afrika of Zuid- en 
Midden-Amerika niet. Integendeel, 

ze veroorzaken zelfs problemen en 
sterfte. Daarom kunnen ze beter 
een degelijke methode volgen en 
bijvoorbeeld een Afrikaanse oplos-
sing zoeken. Ook al lost dat niet alle 
problemen van de bijenteelt op, het 
is een grote sprong vooruit in de 
richting van een betere toekomst 
met meer respect voor de bijen. 
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Etienne Bruneau is de directeur van het ‘Centre Apicole de 
Recherche et d’information’ (CARI) in Louvain-La-Neuve. Wij 
interviewden hem opdat hij ons zijn standpunt zou kunnen 
geven over het bijenteeltmodel dat het Zuiden zou moeten 
ontwikkelen. Dit model zou ervoor moeten zorgen dat de 
bijen gerespecteerd worden, maar ook dat de valkuilen van 
de moderne en intensief beoefende bijenteelt in ontwikkelde 
landen, vermeden worden. Céline Isorez

E TIENNE vestigt onze aandacht 
op het gevaar van het zonder 
meer overnemen van bijenteelt-

technieken zoals Westerse imkers ze 
in hun eigen bijenstallen beheersen en 
toepassen, wanneer deze laatsten, in 
de context van ontwikkelingsprojec-
ten, de opleiding in het Zuiden moe-
ten verzorgen. “Ik ben volledig tegen 
de overname van ons type bijenteelt 
in de landen van het Zuiden. Zeker, 
de basisbiologie van de honingbij is 
dezelfde, maar het gedrag verandert 
naargelang de ecotypes. Alleen al 
voor Portugal zijn er 24 verschillen-
de ecotypes voor bijen! Afrika is zeer 
weinig bestudeerd vanuit het per-
spectief van de bijenteelt. We weten 
wel dat er een grote verscheidenheid 
bestaat... Klimaat, flora, dit alles is van 
invloed op het te verkiezen type van 
bijenteelt. Het is daarom helemaal 
niet verantwoord daar een bijenstal 
op dezelfde manier als in Europa te 
beheren. Hetzelfde geldt voor het te 
gebruiken materiaal. Bovendien zijn 
de voorwaarden van de honingex-
tractie verschillend (hoge temperatuur, 
vochtigheidsgraad) en de afzetkana-
len zijn kort, vaak beperkt tot de lokale 
markten. Anderzijds zijn onze regels 
voor de milieubescherming volledig 
overdraagbaar, bijvoorbeeld om te 
vermijden dat de intensivering van de 
boskap de bijen zou doen verdwijnen”.
Op een gegeven moment ging het 

gesprek over het type bijenkast dat 
de voorkeur zou verdienen. “De Da-
dant-Blatt bijenkast, welbekend op 
onze breedtegraden, is niet geschikt 
voor de Afrikaanse honingbij, die klei-
ner is en waarvan de biologische cy-
clus verschillend is van die van de Eu-
ropese bijen. Waarom niet kiezen voor 
de Layens bijenkast? Daarvan zijn de 
kleinere honingramen mogelijks meer 
geschikt.” Terwijl Etienne Bruneau het 
gebruik van Amerikaanse bijenkasten 
van het type Lansgtroth op basis 
van hun te groot formaat afwijst, lijkt 
het hem geen slecht idee om het 
gebruik van kloskorven(in boomstam) 
te overwegen, die goedkoop zijn en 
die geen onderhoud vergen.

“De traditionele bijenteelt zoals die 
beoefend wordt in Afrika heeft het 
voordeel dat ze de kolonies prima 
gezond houdt », vervolgt hij. «In-
derdaad, als een kolonie verzwakt 
is door roofdieren of getroffen door 
een ziekte, gaat ze door te zwermen 
de verspreiding van het probleem 
over de hele bijenstal vermijden. Dat 
is uiteraard niet het geval wanneer 
men bijenkasten met kaders gebruikt 
en als de strategie van de bijenstal 
ernaar streeft het zwermen zoveel 
mogelijk te beperken. Bij een kolonie 
in haar natuurlijke toestand worden 
de wasraten regelmatig vernieuwd. 
Daarom is de kast met bovenlatten 

(bijvoorbeeld het Keniaanse bijen-
kasttype) interessanter vanuit het 
standpunt van gezondheid: als bij 
de oogst van de honing de wasraten 
onvermijdelijk vernietigd worden, ver-
minderen ook de risico’s als gevolg 
van de verontreinigingen die erin 
aanwezig zijn. In kasten met ramen, 
zoals gebruikt in de moderne wester-
se bijenteelt, wordt de was van het 
ene jaar op het andere behouden...”

WELK MODEL VOOR DE 
AFRIKAANSE BIJENTEELT?

Verschillende traditionele bijenkorven op een rij: bijenkorven vervaar-
digd uit boomstammen en bijenkorven uit stro, bedekt met koemest.

©
 C

él
in

e 
Is

or
ez

Mayazine  - n° 30 - juli  2015

11



Voor Etienne Bruneau is het observe-
ren van de kennis en vaardigheden 
van de traditionele bijenteelt van het 
hoogste belang. Inderdaad, zegt hij, 
de lokale imkers kennen immers de 
specifieke kenmerken van hun bijen. 
Bijvoorbeeld: het plaatsen van de bij-
enkorven in de bomen helpt om de 
hitte te bestrijden maar beschermt 
ook tegen kleine roofzoogdieren. Het 
plaatsen van «mooie» rijen van kasten, 
zoals men ziet in de westerse landen, 
zou volstrekt fout zijn, want de dicht 
bijeen staande bijenkasten zouden 
elkaar gemakkelijk kunnen besmetten!

De Afrikaanse bijenteelt moet vooral 
haar eigen model ontwikkelen, dat 

haar toelaat om te voldoen aan de 
specifieke behoeften in bijzondere 
omstandigheden: naleving van de 
regels van elementaire hygiëne in 
de collectieve honingstallen, prioriteit 
geven aan korte distributiekanalen... 
De zoektocht naar productiviteit tegen 
elke prijs dreigt Afrika te confronteren 
met dezelfde problemen als de wes-
terse bijenteelt, want talrijke patholo-
gische bijenproblemen in Europa zijn 
gekoppeld aan de intensieve exploi-
tatie van bijen. Kortom, de Europese 
imker zou er soms goed aan doen 
om na te denken over de voordelen 
van de technieken die zijn collega’s uit 
de zogenaamde ontwikkelingslanden 
in de bijenteelt toepassen...

Een rij bijenkasten van het type Langstroth, Nebaj,Guatemala,2006.

Kader met honing uit een kast met bovenlatten (top bar hive), Kisantu, DRC, 2014.

De Afrikaanse 
bijenwas, een kans 
voor het grijpen

Het wordt steeds moeilijker 
voor Westerse imkers om 
kwaliteitswas te verkrijgen, die 
volledig vrij is van chemische 
residuen. De bijenkast met bo-
venlatten van het Keniaanse 
type of de ‘top bar hive’ maakt 
het mogelijk bijenwas van hoge 
kwaliteit te bekomen, zonder 
een chemisch gewasbescher-
mingsmiddel te gebruiken bij 
de uitvoering van de bijenteelt. 
Deze bijenwas zou een be-
langrijk extra inkomen kunnen 
uitmaken voor imkers die dit 
korftype gebruiken. Omdat was 
gemakkelijker uit te voeren is 
dan honing (want niet onder-
worpen aan de strikte voed-
selreglementering van de Euro-
pese Unie), zou de Afrikaanse 
bijenwas mooie dagen in het 
vooruitzicht kunnen hebben...
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Na een eerste contact in 2011 krijgt het project “Bolivië” 
van MMH eindelijk vorm! We staan aan het begin van 
een avontuur van zeven jaar, van 2015 tot 2021, en we 
zullen u geregeld  op de hoogte houden. Maar hoe is het 
begonnen?

Benoît Olivier

MAYA IN BOLIVIË: EEN PRIMEUR!

1 Zie dossier Mayazine n°22, maart 2012

H ET IS ZOWAT vijftien jaar 
geleden dat MMH startte 
met projecten in de bijen-

teelt  : Mexicaanse en Guatemal-
teekse organisaties die hun honing 
verkochten aan Maya Fair Trade 
(MFT) in het kader van de eerlijke 
handel  waren de eerste partners.

Beetje bij beetje kwam er een on-
derscheid tussen de partners van 
de ngo MMH en de partners van 
de coöperatie MFT. De partners 
van MFT hadden immers reeds 
enig ontwikkelingsniveau bereikt: 
zij hadden het certificaat van eer-
lijke handel en konden hun honing 
exporteren. MMH koos ervoor om 
zich meer en meer  te richten op 

kleine imkerorganisaties die hun 
honing op de lokale markt brachten, 
vooral in Salvador en Honduras en 
vandaag ook in de Democratische 
Republiek Congo (DRC) en Bolivië. 

De keuze voor deze twee landen 
vloeit voort uit de hervorming van 
de financiering door de federale 
overheid van niet-gouvernementele 
organisaties1. Sinds 2014 koppelt 
DGD² de ontvankelijkheid van een 
programma aan een minimumbe-
drag van 165 000 € per jaar en per 
land. Als we met die regel hadden 
rekening gehouden waren we ver-
plicht geweest ons op één land te 
concentreren en er bedragen aan 
organisaties te besteden die ver 

boven de noden van de imkerorga-
nisaties lagen. Omdat het nooit in 
ons hoofd opkwam om gebouwen 
en dergelijke te financieren gingen 
we andere wegen verkennen.  

Wat waren de mogelijkheden ? Het 
was uitkijken naar een samenwer-
king met anderen Belgische ngo’s 
voor wie het minimumbudget geen 
probleem was en die mogelijks inte-
resse hadden voor een luik imkerij 
in hun programma. Zo kwamen we 
tot projecten in DRC (zie verder in 
dit nummer) en in Bolivië. En dat is 
toch ook weer een tijdje geleden 
op gang gekomen: de eerste con-
tacten met DRC dateren van 2009, 
met Bolivië van 2011!

Vergadering MMH met de imkers van de imkerorganisatie in Tarija, Bolivië,2011.
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Bij ons eerste contact met de ngo 
Frères des Hommes (Mensenbroe-
ders – FdH) leefde de idee om een 
samenwerking uit te bouwen in Gua-
temala, waar FdH ook reeds lange 
tijd actief is. Maar omwille van de 
zeer moeilijke omstandigheden in dit 
land stelde FdH ons voor om ons 
eerder op Bolivië te richten, waar het 
politiek en sociaal klimaat rustiger 
en gunstiger is voor een project in 
de productieve sector. Zo kwamen 
we bij haar twee partners terecht, 
federaties van boerenorganisaties, 
waarvan velen actief zijn in de imkerij. 

Wij hadden een eerste contact in 
2011 met een Boliviaanse imker-
organisatie in Tarija, in het zuiden 

van het land dichtbij de grens met 
Argentinië. Deze organisatie geniet 
de steun  voor  twee kleine projec-
ten, gefinancierd door de Stichting 
t’Serstevens (2012) en de stad Luik 
(2014). Zo kregen we een eerste 
ervaring in Bolivië. Bovendien kon 
een stagiair van de school  Ste-Marie 
(Luik) een stage van 4 maanden in 
Bolivië lopen (van februari tot mei 
2013²), met als resultaat een algeme-
ne schets van de imkerij in het land. 

We waren er dus klaar voor om in 
mei 2014 naar Bolivië te trekken 
en er de partners van FdH, de im-
kerfederaties Aopeb1 et Cioec2, te 
ontmoeten. Samen met hen werd 
het imkerproject uitgewerkt. Dit pro-

ject maakt integraal deel uit van het 
programma FdH voor de periode 
2015-2016. 

Deze samenwerking betekent even-
eens een enorme evolutie in onze 
werking : onze partners zijn voort-
aan regionale of nationale federaties, 
wiens activiteit verder reikt dan en-
kel de bijenteelt! Het zijn deze lokale 
federaties die verantwoordelijk zijn 
voor het project. Wij houden direct 
contact met de imkerorganisaties 
en hun leden, de dragers van het 
project. Daarover zullen we het ook 
hebben in Mayazine van december 
2015, bij de terugkeer van onze 
volgende zending naar Bolivië.

Financiering van 
het project

De begroting voor dit project 
voor de jaren 2015-2016 be-
draagt iets meer dan 100.000 €.  
De tussenkomst van DGD be-
draagt 54.400 € en de rest 
wordt gedragen door 11.11.11  
(Nederlandstalig en Franstalig) 
en door  WBI (Wallonië-Bruxelles 
International) .

1 Aopeb : Association des Organisations de Producteurs Ecologiques de Bolivie.
2 Cioec : Coordination d’Intégration des Organisations Economiques Paysannes, indigènes et originaires, de Bolivie.
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De bijenteelt staat zwak in Boli-
vië: de nationale productie haalt 
net geen 1000 ton honing per jaar. 
Daarmee bengelt het land onderaan 
het klassement in Latijns-Amerika. 
Evenals Ecuador en Peru, is het 
Bolivië niet toegestaan honing te 
exporteren naar de Europese Unie. 
 
Honing wordt nauwelijks gecon-
sumeerd en eigenlijk bijna enkel 
als medicijn. Toch is de vraag naar 
honing groter dan het aanbod, 
waardoor veelal goedkopere ho-
ning van slechtere kwaliteit, voor-
al uit Argentinië, wordt ingevoerd 
en gesmokkeld. De vraag groeit, 
vooral sinds president Evo Mora-
les honing heeft opgenomen in de 
lijst van voedselhulp voor  zogende 
moeders en kleine kinderen, het zo-
genaamde  «Subsidio de lactancia». 
De honing wordt geleverd door de 
imkerorganisaties die lid zijn van de 
Boliviaanse imkerfederatie Anproa-
bol1, die hiervoor werd opgericht.

De prijs voor honing in Bolivië is 
hoog, conform de wet van vraag 
en aanbod, die nog versterkt wordt 

door de politiek van de  Subsidio 
de lactancia. Die politiek bracht een 
stabiele, hoge prijs met zich mee.

De bijenteelt vertegenwoordigt wel 
een behoorlijk potentieel voor de 
Boliviaanse boerenorganisaties: er 
zijn overvloedig veel geschikte plaat-
sen voor bijenteelt, de nationale po-
litiek geeft producenten en de lokale 
consumptie een stevige steun, er is 
ruimte voor meer productie en er 
zijn hoge en vaste prijzen.

Maar dit potentieel moet hoognodig 
worden ontwikkeld, er moet een 
duurzame en systematische steun 
komen voor de honingproductie. 
Tot vandaag is het rendement laag 
door een gebrek aan vorming, en 
worden de boeren niet meteen aan-
gezet om te investeren in de imkerij: 
vaak zijn er onvoldoende korven om 
de rendement te verzekeren en is 
er een grote kwetsbaarheid  door 
ziektes en klimaatrisico’s. Specifieke 
problemen voor de imkers zijn ver-
der het probleem van vernieuwing 
van de koninginnen en de was, en 
het gebrek aan know-how van ver-

menigvuldiging van de bijenkolonies 
(door opdeling). De commercialise-
ring van de honing is nog niet aan 
de orde, maar als de productie op 
peil komt wordt het wellicht wel 
een probleem. 

Het programma voor 2015-2016 
wil allereerst deze vicieuze cirkel 
doorbreken via pilootprojecten voor 
de imkerorganisaties die lid zijn van 
de koepelorganisaties Aopeb en 
Cioec. Drie geografische actiege-
bieden werden geselecteerd: Tarija, 
Cochabamba en Sancta Cruz.

Er zal een telling worden gedaan 
in het geheel van imkerorganisa-
ties die lid zijn van deze koepels. 
Zo kunnen we over de nodige ob-
jectieve gegevens beschikken om 
een globale strategie uit te werken 
tijdens de twee nationale work-
shops met de imkerorganisaties 
in november 2015 en in het eerste 
trimester van 2016. Deze strategie 
wordt verder uitwerkt in een ruimer 
programma van 2017 tot 2022.

Het programma “Bolivië” in het kort

1 Anproabol : Nationale Vereniging van Imkers van Bolivië 

Ook vandaag zijn veel wegen in Bolivië nog enkel te voet of met een ezel begaanbaar.
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H ET PROJECT SYNAPIC is 
in handen van 3 Belgische 
NGO’s : ULB Coopération 

(voorheen SLCD), het WWF Bel-
gië en… Miel Maya Honing. ULB 
Coopération heeft niet geaarzeld om 
terug te grijpen naar de deskundig-
heid van MMH om zo bijenteelt in het 
ontwikkelingsprogramma van de fa-
miliale landbouw in Neder-Congo en 
op de vlakte van Batéké in te passen. 
Het WWF België is actief in de bio-
sfeer van Luki in het uiterste westen 
van Neder-Congo. Deze organisatie 
zag in het project een kans om de 
acties in de strijd tegen ontbossing 
te bestendigen en zo het fantastische 
natuurreservaat te beschermen. Sy-
napic is ook gedeeltelijk een heruitga-
ve van het project van l’Association 
pour la Promotion de l’Education et 
de la Formation à l’Etranger (APEFE) 
of Vereniging ter Bevordering van de 
Opvoeding en Vorming in het Buiten-
land. De APEFE verleent volledig haar 
steun aan het project, want dit zal 
onder andere een plaatselijke part-
ner bijstaan die ze sinds lang onder-
steunde: het PLAAC (Plateforme des 
apiculteurs des Cataractes), hetzij 
het Platform van Imkers van de Ca-
taracten (stroomversnellingen) die in 
het provinciestadje Mbanza-Ngungu 
gelegen zijn. 

Al deze spelers willen de bijenteelt 
beroepsmatig uitbouwen. Dit past te-
vens in de strategie van herbebossing 
en de strijd tegen ontbossing. Vermits 
de productie van honing nauw ver-

bonden is met de kwaliteit van het 
omringend ecosysteem, wie beter 
dan een imker kan dan ook sensibi-
liseren om het milieu te beschermen?

De vorming van deze imkers laat 
hen toe over te schakelen van een 
traditionele activiteit van jagers/oog-
sters van honing naar een bijenacti-
viteit die meer respect oproept. Ze 
kunnen ook hun inkomsten verho-
gen dankzij goede oogsttecnieken. 
De imkers zullen aantonen dat een 
activiteit die het milieu vrijwaart, ook 
hogere inkomsten met zich mee-
brengt. Abraham Mukueri, een im-
ker uit Mbanza-Ngungu die we al 
voorstelden in Mayazine nr 29 van 
december 2013, betaalt nu de ho-
gere studies van zijn kinderen enkel 
en alleen dankzij de inkomsten die 
hij uit de bijenteelt haalt!

Het Synapic-project beoogt een be-
tere beheersing van de bijenteelt en 
de bestendiging ervan door vorming, 
levering van aangepaste uitrusting, 
omkadering en versterking van co-
operatieven, met name door ze van 
een strategisch ontwikkelingsplan 
te voorzien. Ervaren vormingswer-
kers in de bijenteelt zullen ter plaat-
se kandidaat-imkers omkaderen en 
vormen. Zij worden aangeduid door 
de coöperatieve waarvan ze lid zijn. 
In ruil voor die vorming zullen de 
aspirant-imkers een gemeenschap-
pelijke bijenschans beheren en zul-
len zij op hun beurt de vorming en 
omkadering van andere kandidaten 

verzekeren. Elke kandidaat-bijenteler 
zal trouwens een fiets krijgen om 
zich op aanvraag te verplaatsen naar 
bijenkasten van andere leden van 
de coöperatieve. Ook de pool van 
vormingswerkers/ervaren imkers zal 
een gerichte en voortdurende vor-
ming genieten (in bijenteelt maar ook 
bijvoorbeeld in het beheer indien dit 
nodig blijkt) en dit door de coöperant 
aangeworven door Synapic. 

Naast vorming en omkadering, voor-
ziet het project ook de aankoop van 
professioneel materiaal voor imkers/
vormingswerkers (kielen, handschoe-
nen, materiaal om de koningin te mer-

Miel Maya Honing is voortaan actief in de Democratische 
Republiek Congo en neemt deel aan het Synapic-project, 
Synergie Apiculture Congo. Een coöperant is precies voor 
dat project aangeworven en is er trouwens ter plaatse 
sinds april 2015. Céline Isorez

MAYA IN CONGO!

Prosper Bimangou, coöperant voor het project Synapic.
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ken, enz.). Om de hen toe te laten 
tegen redelijke prijzen materiaal aan 
te kopen, moet men de import van 
materiaal uit Europa zoveel mogelijk 
vermijden daar de transportkosten 
en de onkosten voor de uitklaring 
bij de douane de pan uit swingen. 
Bovendien bestaat de nodige know-
how ter plaatse om het materiaal voor 
de bijenkweek aan te maken, enkel 
de werktuigen ontbreken. Daarom 
voorziet het project het opzetten van 

naai- en timmerwerkateliers, en mis-
schien het monteren van sokkels en 
van klein materiaal, indien het budget 
dit toelaat1.

Synapic wordt beheerd door een 
coöperant, Prosper Bimangou, 
afkomstig uit Congo Brazzavil-
le. Prosper stond in het begin 
van de jaren 2000 zelf aan de 
wieg van het ontstaan van de 
PLAAC, met de steun van APEFE 

! Vervolgens trok hij naar Canada, 
waar hij directeur was van een 
professionele imkerij. Daarna 
zond Canada hem als ontwik-
kelingshelper naar Senegal. Van 
zodra de werkaanbieding voor 
het Synapic-project verscheen, 
aarzelde hij geen enkel moment 
om te solliciteren. Zo mag hij 
dus dit programma in DRC tot 
december 2016 leiden. Eigenlijk 
een terugkeer naar de bron!Prosper Bimangou, coöperant voor het project Synapic.

Een vergadering met de imkers van de coöperatie van de Mayombe om hen het Synapic-project voor te stellen, Luango, DRC, 2014.

Jullie giften tellen!

Zowel het atelier voor montage als sommige 
activiteiten die eerst voorzien waren, zullen 
wellicht niet kunnen gefinancierd worden als 
gevolg van de daling van de wisselkoers tussen 
de euro en de Amerikaanse dollar: de subsidie 
van de DGD (federale ontwikkelingshulp) wordt 
in euro toegestaan maar de uitgaven in de DRC 
gebeuren in dollars! Door de daling van de euro 
blijven er minder dollars over voor het project. 
Jullie kunnen het Synapic-project rechtstreeks 
steunen door op de rekening van MMH een gift 
te schenken met de vermelding « gift Synapic ».

Financiering van het project

Het budget voor dit project voor de jaren 2014-2016 
bedraagt een iets meer dan 391.000 €. Het wordt 
tot maximum 80 % gefinancierd door de DGD en 
de rest door 11.11.11 (Franstalig), de nationale 
loterij, WBI (Wallonie-Bruxelles International), het 
WWF en de Stad Brussel.

1 Zie kader
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Reeds 8 jaar sensibiliseert mevrouw Chantal Depaifve 
haar leerlingen over eerlijke handel met de steun van 
het educatieve team van Miel Maya Honing. Al 25 jaar 
is ze leerkracht in het Koninklijk Atheneum van Herstal 
en geeft ze aardrijkskunde aan alle leerlingen van de 
hogere graden en sociale wetenschappen in de derde 
graad. Laten we kennismaken! Emilie Sainvitu

PORTRET

Hoe ontdekte u onze organi-
satie en hoe lang werkt u al 
samen met ons ?

In 2005 nam ik deel aan een vorming 
van « Annoncer la Couleur » (NVDR: 
de Waalse tegenhanger van Kleur 
Bekennen in Vlaanderen) over Noord-
Zuid verhoudingen. Een krantenartikel 
beschreef toen het rollenspel “Zoete 
Groeten” van Miel Maya Honing. Ik 
bestelde de workshop voor één van 
mijn klassen in het vierde jaar. Over-
tuigd van de relevantie van deze ac-
tiviteit, heb ik haar met al mijn klassen 
uit het vierde jaar hernieuwd en dit 
gedurende de laatste 8 jaar.

Waarom vindt u het belangrijk om 
de thema’s van eerlijke handel en 
internationale solidariteit in uw les-
sen aan bod te laten komen?

Eén van de speerpunten van de visie 
van het atheneum is het zich openstel-
len naar de wereld. Mijn belangrijkste 
motivatie is het sensibiliseren van de 
leerlingen over de werkomstandig-
heden in het Zuiden. In de huidige 
gemondialiseerde maatschappij moet 
iedereen het belang van solidariteit en 
van de eigen rol in ontwikkelingssa-
menwerking inzien. Het is belangrijk 
om de plaats van de leerling als actor 
in de strijd tegen het individualisme 
te duiden. Eerlijke handel betekent 
een invraagstelling van onze eigen 
levenswijze, prioriteiten en waarden. 
Het is dus een deel van de burger-
schapsvorming van de leerlingen.

Op welke manier integreert u het 
thema van eerlijke handel in uw 
lessenprogramma? 

Het eerste thema in de lessen aard-
rijkskunde van het vierde jaar in de 
scholen van de Federatie Wallo-
nië-Brussel heet “Landbouw in de 
intertropicale zone: telen voor eigen 
voeding of voor verkoop?”. De leer-
lingen bestuderen aan de ene kant 
de dualiteit in het Zuiden tussen de 
traditionele landbouw en de specula-
tieve landbouw en aan de andere kant 
de exploitatie van de landbouwers in 
het Zuiden door de multinationals in 
het Noorden. Het is het dan ook vol-
strekt normaal om ook een antwoord 
op deze problemen aan te reiken: 
eerlijke handel.

Wat is de impact van dit soort acti-
viteiten op de leerlingen?

Ik weet niet of de impact van de ac-
tiviteit groot is in het dagelijkse leven 
van de leerlingen, maar ik weet wel 
dat ze steeds “gechockeerd zijn” door 
de workshop en dat ze er nóg over 
spreken wanneer ze de humaniora 
verlaten. In het vijfde jaar, wanneer we 
het thema van internationale migratie 
behandelen, komt de problematiek 
van Noord-Zuidrelaties opnieuw bo-
vendrijven. Vorig jaar zijn de leerlingen 
van het zesde jaar van de optie so-
ciale wetenschappen geselecteerd 
om te vertrekken naar Burundi in het 
kader van het project “Move with Afri-
ca”. Tijdens verschillende acties voor 
fondsenwerving hebben ze ervoor 
gekozen om producten van eerlijke 
handel te verkopen (eerlijke choco-
lademelk tijdens de pauze, een eerlijk 
Oxfam-ontbijt voor de leerlingen van 
het eerste jaar en eerlijke producten 
tijdens de opendeurdagen).

Mevrouw Chantal Depaifve, leerkracht in het Koninklijk Atheneum van Herstal.
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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 financiering
van onze projecten in Latijns-Amerika 
en Afrika. De globale doelstelling luidt 
als volgt: in het Zuiden draagt de bij-
enteelt bij tot duurzame ontwikkeling 
(economisch, sociaal en ecologisch) 
van sociale imkerorganisaties in ge-
marginaliseerde landelijke gemeen-
schappen. 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 duurza-
me 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.

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Mexico

De partners van MFT

Chili

Bolivië

Democratische Republiek Congo

Ethiopië

De partners van MMH

ONZE PARTNERS
De partners van Miel Maya Honing vzw zijn imkerorganisaties uit de gemargi-
naliseerde rurale gemeenschappen in het Zuiden. Het zijn allen coöperatieven. 
Deze organisaties zijn ofwel begunstigden van een project van Miel Maya 
Honing, ofwel handelspartners die via Maya Fair Trade hun honing uitvoeren. 

Supporteer mee voor sociale bescherming
Drie vierde van de wereldbevolking heeft onvoldoende toegang tot 
sociale bescherming. Bij de minste tegenslag komen ze in grote pro-
blemen. Aan onze politici vragen we dat ze dringend werk maken van 
sociale bescherming voor iedereen.

Supporter jij ook mee?
Kleef supporterpleisters op jezelf (en op anderen), maak er een 
(groeps)foto van en upload hem op de website 
www.socialebescherming.be. Heb je geen pleisters? Niet erg. Je kan 
ook een leuke supportersfoto zonder pleisters uploaden, of de pleis-
ters op de website bestellen.
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Eerlijk ontbijt           
Georganiseerd door Miel Maya Honing vzw 

EERLIJKE HANDEL, ONTWIKKELING EN 
BIJENTEELT 

CENTRE CULTUREL COMMUNAUTAIRE DE ROCOURT 

RUE DE L’ARBRE COURTE JOIE 40 

4000 ROCOURT 

(ACHTER DE AD DELHAIZE) 

CELINE.ISOREZ@MAYA.BE 

WWW.MAYA.BE 

016/22 91 80 
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Zondag  

4 oktober 

8u30-14u 

€ 6  p.p.  


