
 

 

 

SPONSOR PAKKET FARMER / BEEKEEPERS IN GHANA 

 

Geachte Heer / Mevrouw, 

Het Bijenhouders project wordt geïmplementeerd in het meest arme gedeelte van Ghana; in de plaatsen  

op het platteland van Noord-Ghana. Hier wonen hoofdzakelijk boeren van multi-etnische afkomst 

(stammen). Het project is bestemd voor boeren, vrouwen en jongeren, toegankelijk voor iedereen 

binnen deze categorie, ongeacht culturele, religieuze en politieke voorkeuren en achtergrond.  

De werkomgeving van CTC Ghana is in en rond deze dorpen waar veel Cashewbomen groeien er is veel 

potentie om de honingproductie te professionaliseren.   

De boeren, vrouwen en jongeren uit de regio waren op zoek om naast een goede pollination 

(bestuiving) van de Cashew bomen, een extra inkomen te genereren. De vrouwen werken mee op het 

land, doen het huishouden en worden verantwoordelijk gesteld voor de opvoeding en schoolgang van 

hun kinderen. Echter, financiële invloed hebben ze niet. De jongeren hebben over het algemeen ook een 

ondergeschikte rol binnen het gezin en de gemeenschap. Ze zijn afhankelijk van hun ouders en andere 

familie leden om naar school te kunnen en vaak kunnen alleen de oudste kinderen doorstuderen. Door 

hen te trainen in bijenhouderij, wordt hun onafhankelijkheidspositie verstevigd waardoor de primaire 

levensomstandigheden van het gezin worden verbeterd en hun ontwikkelingskansen worden vergroot. 

De moderne bijenhouderij is door de doelgroep geïdentificeerd als lucratief. Bijenhouderij is niet 

arbeidsintensief, wat betekent dat je het kan beoefenen naast werken op het platteland, naar school 

gaan en het huishouden. Echter, het vergt wel kennis en een zorgvuldige manier van werken. Door de 

trainingen en begeleiding van CTC Ghana wordt gestreefd naar het produceren van kwaliteitshoning en 

naar het professionaliseren van de bijenteelt in Ghana. 

Sponsorpakketten: 

A: Beschermende kleding bestaande uit handschoenen, complete overall  en Wellington laarzen 

 Sponsor prijs: 80 Euro 

B: Bijenhouders gereedschap bestaande uit een Beroker, bijenveger en hive tool. 

 Sponsor prijs: 30 Euro 

C: Box om zwermen te vangen bestaande uit een Afri Catch Box met frames. 

 Sponsor prijs: 40 Euro 

D: Complete Afri Bee Hive bestaande uit 3 Langstroth Shallow Super en alle toebehoren. 

 Sponsor prijs: 140 Euro 

U kunt uw sponsor bijdrage overmaken op: ook kleinere bedragen zijn welkom! 

ING Rekening NL19INGB0003362668 t.n.v. A.J.Th.M.Bos te Wenchi (Ghana) 

Met vermelding van Bijenteelt project Ghana pakket A,B,C of D 

Heel hartelijk dank voor uw support 

Arno Bos & Millicent Adomako Adwoa, we houden u op de hoogte! 


