Draft version

Strategisch plan 2022 - 2027

Onze missie
Bee Foundation brengt mensen dichter bij wilde bijen
en biodiversiteit om samen meer meters bijenoase
aan te leggen voor wilde bijen, hommels en vlinders.
Onze kracht is educatie en het betrekken van
deelnemers bij aanplanten en beheer. Onze kennis
delen we in de bijenacademie met Bijles en
Bijscholing en, daar waar nodig, het uitdelen van
Bijensteken.
Als praktivistisch burgerinitiatief biedt Bee
Foundation:
''Eye openers en een perspectief onze samenhang
met de bijen, waardoor je geraakt wordt en waarmee
je kan verbinden, zodat je deel wordt van het
ontwikkelen van samenlevingsvormen die in balans
zijn met het grote geheel van de aarde."

Doelstelling 2015-2027:
Bee Foundation heeft bijgedragen aan het realiseren van:
10.000 hectare Bijenoase via:
directe aanplant,
advies en
het inspireren en scholen van particulieren, scholieren,
professionals en bedrijven in 250 bij-lessen
binnen de Bijenacademie.

Resultaten 2015-2021

22 Bijenoases
aangelegd,
19,5 hectare
27 Bijlessen
met bereik
van 57.400
deelnemers

Prijzen:
Duurzame 100
Vrouw in de media award
Hackathon big data4bees
Heijmans en
Thijsseprijs
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Bee Foundation

Inspireren, verwonderen en ontdekken door
eye openers, bedding creëren voor
intrinsieke verbondenheid, handen uit de
mouwen, versterken van ecosystemen
vanuit kennis en verbondenheid.

De Bijenacademie
De bijenacademie richt zich met haar Bij-scholingsprogramma op: professionele groenbeheerders en
grondeigenaren als ook op bewoners. We zorgen voor meer kennis over wilde bijen, waarom zij belangrijk zijn
en wat zij nodig hebben. Bijvriendelijk openbaar groenbeheer is hierin cruciaal.

Bijscholing

Bijles

Bijscholing
Via online cursussen met video's, praktijkexcursies en praktijkles zijn XX professionals en XX
Bijenoase-coördinatoren opgeleid.

Buiten

Bijenoasecoördinatoren

Blue prints Bijenoase

Samen met experts zijn XX excursies
georganiseerd, begeleid door experts
uit het netwerk van Bee Foundation.
Onderwerpen: het belang van de
bestuivers , kennis biodiversiteit,
aanleg en beheer bijenoases,
verbinding mens-natuur

We hebben een netwerk opgezet van
bijenoase coördinatoren. Zij hebben
het bijscholingsprogramma
doorlopen. Bee Foundation is een
kennisbaak en platform voor
onderlinge uitwisseling en
ondersteuning

De ervaring die we hebben kunnen we
nu opschalen. We hebben onze kennis
vastgelegd in: een handboek
bijenoases, blueprints voor
sportvelden (KNVB) en educatieve
video's. In de uitvoering werken we
samen met nationale en lokale
partners.

Verbinding

Betrekken

Samenwerking

Bijles
Bijen-beleefpad

Bijen-zadenbank

Game 'Happy Bee
Happy Me'

Documentaire

Een bijenexpeditite in de vorm van een
Beleefpad. Met opdrachten en eye
openers is er van alles geleerd over
wilde bijen en hun natuurlijke
omgeving. De verwondering staat
centraal en een holistische benadering
waarin wij onderdeel zijn van de
wereld van de bijen. De eerste versie is
gebouwd en ontwikkeld 4-6000
leerlingen op de Floriade 2022. Daarna
is de bijen- experience aangepast aan
lokale situaties en gebouwd op
verschillende plekken

Zaden zijn het goud in de natuur. We
zaaien ze vaak en kijken dan niet
meer om naar wat er groeit, bloeit en
weer zaad zet. Wat als we ze oogsten,
en weer uitdelen? Hiermee ontstaat
bewustzijn voor het cyclische
groeiproces in de natuur en kan je
Bijenzaad-ambassadeur worden.

We hebben onderzocht of en hoe de
game op de markt gebracht kan
worden met daarvoor de nodige
financiën en marketing. Hiermee
hebben wij op speelse wijze jongeren
in de leeftijd van 9 - 15 jaar kennis te
laten maken met het leven van de
bijen met een spel waarbij online
gekoppeld is aan fysieke beleving.

We hebben voor IDFA 2024 een
documentaire gemaakt over het
leven van wilde bijen en
biodiversiteit in Nederland. De
rechtzaak van de hommel is een rode
draad geworden. Er is hiervoor een
script geschreven. Het doel van de
documentaire is om mensen uit te
nodigen om actie te ondernemen in
het belang van de bij, de hommel en
de vlinder en om kennis over te
dragen.

Verwondering

Bewustwording

Beleving

Activeren

Samen maken we meer
meters maken voor bijen,
hommels & vlinders.
Mensen in beweging brengen voor het welzijn van wilde bijen en biodiversiteit

Bijenoases

voor wilde bijen en biodiversiteit
Met de aangelegde 22 bijenoases
hebben we de slag te pakken en
weten we wat wel en wat niet werkt
in aanleg en beheer.
In 2027 hebben we onze doelstelling
van 10.000 hectare bijenoase behaald
via directe aanplant en via het inspireren
en trainen binnen de Bijenacademie.

Bijensteken...
Onstaan vaak als reactie op
maatschappelijke ontwikkelingen.
Dankzij het vinden van financiële
middelen en de juiste expertise,
hebben we met de Bij als rechtspersoon
een rechtszaak gespannen.
We hebben ons ingezet voor het
grotere verhaal van de wilde bij
en gepleit voor een betere
leefomgeving voor
wilde bijen.
Daarnaast hebben we met verschillende
andere 'steken',
media aandacht gekregen.

Communicatie
Via Social Media zijn we een
belangrijke influencer door:
Ambassadeurs portretten
& quotes.
Live-sessie
Sonne & Nanne
Podcast
'De Bijenkoningin'
Videos van Sonne:
'Wat we kunnen leren van bijen'

Campagnes
Dankzij financiële ondersteuning van fondsen is er
gewerkt aan de plannen en acties die de afgelopen
jaren op de planning stonden.
Dankzij 'de Vrienden van de bij' en andere sponsors
en donateurs,
heeft Bee Foundation haar doelen tot 2027 gehaald.
De stichting neemt al nieuwe stappen om zich verder
in te zetten voor de wilde bij en biodiversiteit.

Maatschappelijke
positie
Met diverse maatschappelijke partners
creëerden we synergie
en werkten we samen door
doelstellingen en competenties te
delen en te verbinden.
Dit heeft geleid tot meer voedsel voor
insecten, bijvriendelijk beheerde
vegetaties en een bijdrage aan een
bijvriendelijke landbouw
en consumptie.

Sonne Copijn: Imker,
trainer, verteller en
bestuurder van Bee
Foundation.
Dinja de Groot:
Imker en bij-les
projecten

Team

Bijenoase
Channa Fonteijn:
Office manager

RvT:
Rosalie Smit:
Voorzitter
Peter Kapenga:
Penningmeester

Barbe Messing:
Ontwikkeling Educatie
Floris de Graad:
Secretaris

Nanne van der Leer:
Social Media
Hermen van de Waal:
Ontwikkeling Educatie

Een vast team van mensen
vormt de kern van
Bee Foundation,
ondersteund door
vrijwilligers.

