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Onze heldin Fleur de Bij neemt je mee op een gevleugeld avontuur: in opdracht van de Bijenkoningin gaat zij
op zoek naar hulp voor haar bijenvolk. Op haar reis ontmoet zij nieuwe vrienden, met én zonder vleugels. Lukt
het Fleur om hulp te vinden voor haar bijenvolk? Wil jij de bijen ook een handje helpen? Zaai je Fleur de
Bij-zaadjes, dan groeit er een heus Luilekkerland voor bijen in je tuin of op je balkon. Bouw er een
BijenBungalow bij, dan geef je de bijen een veilige plek om te wonen. Hoe je dat moet doen, lees je allemaal
in dit boek. Je kunt ook de keuken induiken voor de Fleur de Bij doe-het-zelf honingrecepten. Fleur vertelt je
precies wat je moet doen! Persbericht aankondiging Fleur de Bij: Openbook wil met de titel Fleur de Bij een
groene revolutie ontketenen samen met de Coalitie Biodiversiteit 2010 en de Bijenstichting. Waarom? Bijen
zijn van wezenlijk belang voor mens en natuur. 30 procent van onze voedselketen is afhankelijk van
bestuiving door bijen en 80 procent van alle gewassen is afhankelijk voor hun voortbestaan van bestuiving
door bijen. Bijen hebben het wereldwijd moeilijk omdat: 1. Bijen lastig aan voldoende voedsel kunnen komen;
2. Gewassen met giftige bestrijdingsmiddelen worden bespoten; 3.
Bijen te weinig nestelgelegenheid kunnen vinden. Hoe? De Coalitie Biodiversiteit, de Bijenstichting en
Openbook zijn een samen- werking aangegaan. Het resultaat van deze samenwerking is het boek 'Fleur de Bij
ontvangt een brief van de koningin'.
In dit vrolijke en educatieve boek geeft Fleur de Bij kinderen allerlei tips over wat zij kunnen doen vanuit hun
eigen achtertuin om het leven van de bijen beter te maken. Bij ieder boek kunnen de lezertjes via de
Bijenstichting gratis een zakje Fleur de Bij-bloemenzaad bestellen om in het voorjaar te zaaien in de tuin of op
het balkon. Ontwerper Peter Hopman van Bureau Lakenvelder heeft een speciale BijenBungalow ontworpen
(met tuin op het zuiden!) Die kunnen kinderen thuis zelf bouwen, zodat de bijen meer plekken hebben om te
nestelen. Steun ons gezamenlijk initiatief en help de bijen vanuit je achtertuin en bestel een exemplaar van
Fleur de Bij.

