
Beste mensen, 

 

Op de zaaidag van 10 april jl. heeft  

 

Mevrouw Diny Jansen,  

 

De bevlogen voorzitster van de stichting SWKV e.e.a. verteld over ons gezamenlijk project in 

de weeshuizen. In de bijlage vindt u de actiebrief 2016 van de stichting met meer informatie.  

 

Graag zou ik een aantal aanvullingen hieraan toevoegen: 

 

- Kontum is een groen, bosrijk gebied in het centrale hoogland Tay Nguyen (zuid-midden 

Vietnam), vlakbij de grenzen met Cambodja en Laos. Dit is m.i. een uitstekende omgeving om 

bijen te houden. 

 

- De meeste bewoners / weeskinderen behoren tot de volken Bah nar, Xe Dang, Ro Ngao, Jrai, 

Jo Rong etc. Hun leefwijze is sterk verbonden met de natuur. Zij houden wel bijen, echter 

kleinschalig en op een eenvoudige (primitieve) manier. De honing uit dit gebied - boshoning - 

is zeer geliefd vanwege de bijzondere smaak en de nectar uit de diverse soorten planten.  

 

- In de eerste plaats proberen wij een tiental jongeren (meisjes en jongens) te trainen tot 

imkers. Wij zorgen ervoor dat zij eventueel stages kunnen lopen bij een aantal imkerijen in de 

buurt zodat zij praktijkervaring kunnen opdoen en bekend raken met de werkzaamheden 

door de seizoenen heen. In oktober dit jaar, wanneer wij naar Kontum gaan, zou ik met hen 

de kennis, ervaring delen die ik heb opgebouwd de afgelopen 16 jaar in Nederland.   

 

- Deze eerste groep imkers zal vervolgens de jongere kinderen helpen opleiden tot imkers. 

Zodoende passen wij de methode 'teach the teacher, train the trainer' toe.  

 

- Tegelijkertijd met het opleiden van imkers, willen wij starten met het opzetten van een 

aantal imkerijen met een centrale plaats, waar de nodige gereedschappen en materialen 

worden opgeslagen met een demo-bijenstand waar de jonge imkers het vak kunnen 

uitoefenen. Als zij meer ervaring verkrijgen, kunnen wij het aantal bijenvolken ver 

meerderen. Op deze manier kunnen wij de vitaliteit, de gezondheid van de bijen waarborgen 

en hebben wij de controle over de mogelijke ziekten etc.  

 

- De bijenvolken kunnen verspreid geplaatst worden binnen de locatie van de weeshuizen. De 

volken worden zodoende goed beschermd tegen diefstal. We zullen de bewoners 

aanmoedigen om meer te zaaien; planten die zowel stuifmeel als nectar kunnen aanleveren. 

Dit creëert een milieubewustzijn dat goed past bij de leefwijze van de kinderen, die niet voor 

niets 'bosbewoners' heten. 

 

- De totale kosten voor dit project hebben wij geschat op ongeveer 10.000 Euro: 3000 euro 

voor opleiding en stage kosten, 3000 euro voor materialen, gereedschappen en een demo-

bijenstand met bijenkasten, 4000 euro voor het inrichten van 5 bijenstanden met in totaal 

100 bijenvolken, materialen voor zaden en planten. Deze kosten zouden eenmalig zijn, ervan 

uitgaande dat de imkerijen na 2 a 3 jaar voldoende inkomsten kunnen genereren.    



 

- En 'last but not least', de bijen zullen de opbrengst van de bestaande verbouwing van 

groenten en fruit in de weeshuizen verhogen door een betere bestuiving.  

 

De bijenteelt is niet alleen een prachtige natuurlijke beroep voor de jongeren, het brengt ook 

meer inkomsten voor iedereen in de weeshuizen. Het is wel een kostbare investering, maar w 

e hebben al de belangrijkste ingrediënten voor succes, namelijk mensen en een goede locatie 

met een rijke flora eromheen.  

 

Wij horen graag uw opmerkingen, suggesties, aanbevelingen, connecties etc. Alles wat dit 

project een goede duw in de goede richting zet is welkom!  

 

Met dank en hartelijke groeten, 

imker Hung Nguyen 

 


