
Het theaterverhaal is een unieke beleving waarin Sonne Copijn je meeneemt in 
het leven van het bijenvolk. Als ons kleinste huisdier vertellen zij niet alleen over 
zichzelf, maar ook over de moeilijke leefomstandigheden van de hommels, de 
zweefvliegen, de vlinders en de wilde bijen. 

www.beeagenda.nl

Stichting Bee Agenda

Theaterverhaal “Door het Oog van de Bijen”

Het theaterverhaal is een 
levendige, beeldende ervaring 
die de betrokkenheid bij het 
wonder van de bestuivende 
insecten versterkt!

Fair Bee Certi�caat
Bee Agenda ontwikkelt het Fair Bee Certi�caat. Dit is 
een reproduceerbaar en opschaalbaar concept om 
blijvende verbetering van het leefmilieu van bestuiv-
ende insecten te bevorderen.

Investeer nu in Bee Smiles en neem een aandeel in een 
bijenvolk. Hiermee ondersteun je de gezonde ontwik-
keling van een bijenvolk.

En investeer in Bee Miles, en creëer met elkaar, een 
rijkdom aan gezond voedsel voor bestuivende 
insecten, zodat zij al zoemend hun bijdrage kunnen 
blijven geven aan het voedsel voor mens en dier.

BeeSmiles en BeeMiles: www.Beeagenda.nl 

Bekijk de speel-
data en boek op 

Beeagenda.nl
Andere locaties op 

aanvraag.

Zij vertelt over het wonder van de onderlinge 
afstemming door duizenden honingbijen en over de 
samenhang met het leven van mens en dier. Hoe 
werkt zo’n bijenvolk? Hadden ze ook niét kunnen 
ontstaan? Hoe ziet het landschap er uit door het oog 
van de bijen en welke vragen stellen zij ons?



Stichting Bee Agenda

Bestuivende insecten zijn de basis van het voedselweb. Zij zorgen al miljo-
enen jaren voor 75 procent van het voedsel voor mens en dier. Wereldwijd 
gaat de populatie snel achteruit. Op dit moment is er voor bestuivers zelfs 
zó weinig voedsel, dat zij verzwakken en massaal sterven. Bovendien bevat 
het voedsel vaak zeer schadelijke gifsto�en. Honingbijen zijn van dit 
drama de eerste boodschappers. 

Als ons kleinste huisdier vertellen zij over het noodlot van alle bestuivende 
insecten. Dit probleem krijgt wereldwijd aandacht. Tegelijkertijd is er 
slechts een pril begin gemaakt met een structurele oplossing. Hier draagt 
Bee Agenda aan bij.
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Doelstellingen Stichting Bee Agenda
Bee Agenda werkt aan de versterking van het leefmilieu ten gunste 
van een robuuste populatie bestuivende insecten. Bee Agenda doet 
dit door de kennis over bestuivende insecten te vergroten en door het 
creëren van betrokkenheid.

Bee Agenda biedt:
• Het Theaterverhaal ‘Door het Oog van de Bijen’ 
• Het Kennisplatform Kruisbestuiving
• Het Fair Bee Certificaat, de Bee Smiles en de Bee Miles


