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de bijenteelt in Nepal
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Henk van Blitterswijk
SNV heeft in de vorm van het bijenteeltproject
BETRESP (dat bijna volledig ge'integreerd is in de
overheids-structuur) meegewerkt aan het opzetten
van een overheidsprogramma ter bevordering van
d e bijenteelt in Nepal. Niet dat het aantal imkers
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= uitgebreid zou moeten worden, want overal in
Nepal vind je bijenhouders in grote aantallen. Maar
er kon veel verbeterd worden aan het oogsten en
- ., verwerken van honing, het geven van informatie aan
-consumenten over honing, de bijenweide, het ma-
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-.'ken van materialen voor de bijenteelt zoals kunst~raat.En deze activiteiten gaan nog steeds door.
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Een van de resultaten van het project is dat er nu
een 'Beekeeping Development Programme' (BDP) is,
dat valt onder het Departement van Landbouw; dit
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BDP heeft een eigen centrum in Godavari, vlakbij de
hoofdstad Kathmandu en 32 mensen in vaste dienst
(dat zijn niet alleen bijenhouders, ook de administratie
valt daaronder. Met Nederlandse assistentie is het
centrum in Godavari gebouwd, is het ingericht en zijn
trainingen gegeven aan medewerkers; er is het nodige
praktische onderzoek gedaan en er zijn veel materialen
ontwikkeld zowel voor de bijenteelt als voor training
en algemene voorlichting. Ik denk dat we het pionierstadium achter ons gelaten habben en dat SNV zich
geleidelijk kan terugtrekken; natuurlijk is er altijd meer
te doen, maar voor een groot deel kan het BDP dat nu
ook zonder steun.
Wij hebben er vertrouwen in dat ook nadat de SNV
,zich zal hebben teruggetrokken (augustus 1994) de

activiteiten hier goed verder zullen gaan. Die activiteiten behelzen dan vooral trainingen voor bijenhouders, trainers-trainingen, adviezen aan bijenhouders
over bijvoorbeeld bijenziekten, het behandelen van
volken en manieren van honingverwerking. Daarnaast
speelt het BDP een rol in het geven van adviezen aan
andere organisaties bijvoorbeeld over de bijen-flora,
zodat er meer aandacht wordt geschonken aan
honing- en stuifmeelproducerendeplanten.
Enkele activiteiten die we tijdens de projectperiode
vorm konden geven omdat SNV in het project
meewerkte, kunnen niet worden voortgezet. Het is nu
eenmaal onmogelijk binnen een overheidsinstelling als
BDP handel te drijven'. BETRESP verleent al twee jaar
verkoop-ondersteuningaan imkers die een goed
product leveren. Honing wordt in het laboratorium
eerst getest. Als de honing aan de gestelde eisen
voldoet, krijgen de imkers er een goede basisprijs
voor. De honing wordt vervolgens verder verwerkt en
afgevuld en dan verkocht in onze 'beekeeping shop'.
Deze winkel werd in december 1992 geopend en de
ervaringen die we daar hebben opgedaan zijn dus-

danig positief dat we het zien zitten om deze winkel
zelfstandig te laten werken. Naast honing worden in
deze 'beekeeping shop' materialen voor de bijenteelt
verkocht; alles 'made in Nepal'; bijenkasten, bijenkappen, kunstraat, berokers enz. Die materialen hebben
wij binnen het project ontwikkeld en deze worden nu
ook in de werkplaats van het project gemaakt.
Omdat voor bijenteeltmaterialen van een goede
kwaliteit de vraag steeds toeneemt, is ook dit een
activiteit die verzelfstandigd kan worden. Wij zijn dan
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Daarnaast betekent het bedrijfje zinvolld.Gerk- .?:'
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gelegenheid voor de mensen in Godavari en dat
kunnen zij goed gebruiken. Het zijn overwegend . F.:' .
mensen van een zogenaamd lage laste en dat levert - . 1.
nog steeds forse beperkingen op bij het vinden van -..':
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werk. Een aantal gereedschappen dat nodig is om het:;;. .
. ..
bedrijfje te starten wordt uit de projectgelden
gefinancierd als een soort startsubsidie; de mensen
'
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zelf zullen moeten bewijzen dat de onderneming
rendabel is, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Ik he6 '
er ook alle vertrouwen in dat zij met enige regelmaat,
laten we zeggen zeker eens per drie maanden, de
Nederlandse imkers van de vorderingen op de hoogte
zullen houden.
Voor het geval u wilt corresponderen het adres is:
The beekeeping shop/The beekeeping workshop, SNV
.. -- ..,
Nepal, P.O.Box 1966, Kathmandu, Nepal
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ook bezig de werkplaats en de winkel op eigen benen
te zetten. Enkele enthousiaste mensen die al een paar
320 jaar voor het project hebben gewerkt en van wie wij
weten dat zij voldoende capaciteiten hebben om de
zaak te runnen, gaan het als zelfstandig onderneminkje
opzetten en verder uitbouwen.
Het bedrijfje zal een bijdrage leveren aan het verder
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