
Eén van de landen waar de gevolgen van klimaatverandering al gevoeld worden 

is Oeganda. Verschillende onderzoeken concluderen dat de voedselzekerheid 

in het land op het spel staat. Op drie fronten bindt Woord en Daad, samen met 

lokale partnerorganisaties, de strijd aan met deze uitdaging: armoedebestrijding, 

vergroten van voedselzekerheid en het verbeteren van de biodiversiteit. 

Hoe? Met een klein insect: bijen.

SAMEN IN ACTIE 
VOOR IMKERS 

IN OEGANDA

HELPT U MEE AAN EEN BETERE HONINGPRODUCTIE?  
HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!

HONINGPRODUCTIE OEGANDA
Bijen dragen bij aan een beter bestaan



Bijen vormen het middelpunt van dit project 
waarbij Oegandezen op het arme en droge 
platteland inkomsten krijgen, de voedselze-
kerheid wordt vergroot en de biodiversiteit 
wordt verbeterd. Honing is een geliefd pro-
duct in Oeganda. Een groot aantal Oegande-
zen heeft één of enkele bijenkasten.  De kwa-
liteit van deze honing laat vaak te wensen 
over en de opbrengst per bijenkast is laag. 
Met trainingen kan de productie omhoog en 
wordt de kwaliteit verbeterd. Op dit moment 
heeft Woord en Daad in samenwerking met 
lokale partners twee projecten voor imkers 
in Oeganda: Bee Diverse Matching Fund en 
Bee a Champion.

De projecten in Oeganda focussen 
op drie onderdelen:
1) Armoedebestrijding
2) Voedselzekerheid
3) Biodiversiteit

Honing populair!

Bee a Champion
Bij verschillende gemeenschappen in Karamoja 
zoemt de verandering door de lucht. De boeren 
krijgen weer perspectief dankzij de bijen. Samen 
met een lokale partnerorganisatie heeft Woord en 
Daad 1.500 boeren samengebracht in groepen. De 
boeren worden getraind tot imker. Hierdoor komt 
de economie in het gebied op gang. Tegelijkertijd 
krijgen de gemeenschappen voorlichting over het 
belang van biodiversiteit en duurzaamheid. De ho-
ning van de boeren wordt verzameld en verkocht 
aan een Oegandese honingfabriek. Deze fabriek 
heeft zich verbonden aan het project en vormt een 
stabiele afnemer van de honing.

Meer werkgelegenheid
Indirect ontstaat er rond de im-
kers werkgelegenheid. De bijen-
kasten moeten gebouwd worden 
en imkerpakken gemaakt. Binnen 
het project werken we samen met 
een vakschool in Karamoja. Hier 
willen we de opleidingen steeds 
meer laten aansluiten op de bijen-
houderij. Een voorbeeld is de tim-
mermansopleiding, waar de stu-
denten leren hoe ze onder andere 
een bijenkast moeten bouwen.

Een bijzaak?
Voor Juliet uit Oeganda is imkeren geen bijzaak maar noodzaak. Dankzij haar imkerij ver-
dient ze genoeg om voor 17 (!) pleegkinderen te zorgen. Met trainingen en moderne bijen-
kasten, die ze via de lokale partner van Woord en Daad ontvangt, weet Juliet haar inkom-
sten te verhogen.
Juliet ontvangt niet alleen trainingen om de productie van haar bijen te verhogen maar ook 

op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. 
Ze heeft zelf geen kinderen maar zorgt, sinds haar 
broer is gestorven, voor zijn kinderen. Met haar im-
kerij wil ze genoeg verdienen om alle 17 kinderen 
naar school te laten gaan.

DOET U MEE?      DE ACTIVITEITEN VAN DE 
ZEEUWSE COMITÉS ZIJN VAN HARTE AANBEVOLEN!

Bee Diverse Matching Fund
De klus in Noord-Oeganda is groot en Woord 
en Daad werkt hierin graag samen met lokale 
partners. Met die gedachte is het Bee Diverse 
Matching Fund opgezet. Binnen dit project 
worden strategische partners aan elkaar ge-
koppeld. Jaarlijks kunnen lokale organisaties 
een voorstel indienen om de honingsector op 
te bouwen. Deze voorstellen worden beoor-
deeld op een aantal criteria. Er wordt bijvoor-
beeld gekeken naar de impact van een project 
en of de resultaten meetbaar zijn. Als een 
project goedgekeurd wordt, neemt Woord en 
Daad de helft van het benodigde budget voor 
haar rekening.

Juliet: “Dankzij mijn imkerij verdien ik genoeg 
om voor 17 pleegkinderen te zorgen!”



Stichting Woord en Daad
Postbus 560 • 4200 AN  Gorinchem

T. 0183-611800
E. info@woordendaad.nl 
I. www.woordendaad.nl

COMITÉS:

Comité W&D Noord- en Midden-Beveland 
IBAN: NL 18 RABO 0380577291 
Comité W&D Reimerswaal
IBAN: NL 94 RABO 0334054141
W&D Walcheren
IBAN: NL 69 RABO 0311575617 (Dit is een 
centraal nummer in Gorinchem. Daarom graag 
bij uw overschrijving ‘’t.b.v. W&D Walcheren’’ 
vermelden)

Voor meer informatie: 
J.A. (Hans) Muis 
T  06 - 38 49 84 95, E  j.muis3@kpnplanet.nl

Doet u ook mee?

Wij nodigen u uit dit project te steunen. Hier-
mee steunt u niet alleen imkers in Oeganda 
maar indirect ook timmerlieden en fabrieks-
arbeiders. Verder worden jongeren opgeleid 
tot imker en ook gehandicapten worden be-
trokken bij de imkerij.

De 3 deelnemende Zeeuwse comités hopen 
in de periode 1 april 2020 t/m 31 maart 2022 
€ 100.000,-  bij te dragen aan dit project.

• Inwoners: 41.5 miljoen
• Omvang van het land: ± 241.000 km2

    (bijna 6x Nederland), 15% water 
• Hoofdstad: Kampala 
• Plek op Human Development Index: 159 van 189 
• Economische groei (BNP): 5.5% 
• Religie: 85% Christelijk, 12% Islam
• % analfabetisme: m: 14,7% / v: 28,5% 
• % werklozen: 9.4% (2013)

OEGANDA in cijfers

Deze folder is mogelijk gemaakt door:

Einsteinstraat 10 // 4416 EM  Kruiningen
E info@Grafi c2Innovate.nl // W www.Grafi c2Innovate.nl

HELPT U MEE AAN EEN BETERE HONINGPRODUCTIE?  
HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!


