
Een illegale dierentuin
De drie beren werden onder slechte 
omstandigheden gehouden als 
onderdeel van het attractiepark 
Stalin World, een enorm park gevuld 
met een bizarre verzameling van 
standbeelden van de voormalige 
dictator van de Sovjet Unie. Het 
park kent jaarlijks vele duizenden 
lokale en buitenlandse bezoekers, 
en kwam daardoor op de radar van 
het programma ‘3 Op Reis’. Eind 
2011 bezocht presentatrice Floortje 
Dessing Stalin World, en werd een 
beer gefilmd die op dat moment in het 
park leefde, in een armzalige betonnen 
bak. Na de uitzending regende het 
beermeldingen bij Bears in Mind.

Nog meer beren
Nader onderzoek wees uit dat er niet 
één maar twee beren in Stalin World 
leefden. Maar niet alleen in het park, 
in heel Litouwen worden beren onder 
slechte omstandigheden gehouden, 
vaak in privé bezit. Diverse beren 
zijn inmiddels al gered; zo is Mascha 
eind 2012 naar een Duits berenpark 
verhuisd. Twee jaar later was het de 
beurt aan de verwaarloosde beer 
Laima, die een nieuw onderkomen 
kreeg in het ‘Gnadenhof für Bären’. 
Maar voor de beren in Stalin World 
was nog geen oplossing. En in 2012 
zaten er ineens vijf beren! De twee 
beren, een paartje, hadden drie jongen 
gekregen.

Vlak voor Kerst, onder winterse omstandigheden, werden drie jonge bruine beren getransporteerd van een 
kleine illegale dierentuin in Litouwen naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, België. Achter de schermen 
was Bears in Mind samen met haar Litouwse partner al geruime tijd bezig om deze beren vrij te krijgen, maar de 
eigenaar weigerde steeds mee te werken. Toen dit beeld ineens veranderde en de eigenaar wel bereid was de 
beren af te staan, moest het transport direct geregeld worden. Hierdoor waren de omstandigheden verre van 
ideaal, maar om de beren te redden moest het transport doorgaan, ook al was het eigenlijk veel te koud.
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Schokkend nieuws over de 
arrestatie van een grote groep 
natuurbeschermers in Iran.

Kwartaalkrant
verschijnt 4x per jaar

Eén van de beren in Stalin World.  In de betonnen bak kan 
de beer niet veel meer dan rondjes lopen.

De reddingsoperatie in volle gang. Na een lange vertraging 
wordt eindelijk de eerste beer in de bus geladen.

Op pagina acht wordt dieper ingegaan op de moeilijke 
omstandigheden van deze reddingsoperatie.

Traditiegetrouw een overzicht van 
de projecten die door Bears in Mind 
ondersteund zijn.

Een team van experts van de IUCN 
heeft nieuwe richtlijnen opgesteld 
voor het bijvoederen van carnivoren.

Een foto impressie van het jaar 2018 in 
Het Berenbos. Veel zon en een groep 
nieuwe wolven.
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Iran Projecten overzicht Richtlijnen bijvoederen Het Berenbos in 2018
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BEKEND VAN HET 
BERENBOS IN RHENEN

BEREFEEST CODES
Het Berefeest is op zondag 
25 augustus van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Donateurs 
ontvangen ingesloten bij deze 
krant activatiecodes voor 
tickets. De codes bieden dit 
jaar keuze uit toegang tijdens 
het Berefeest of toegang op 18 
mei of 28 september. Mede-
eigenaren ontvangen daarnaast 
ook codes voor vrijkaarten 
voor Ouwehands Dierenpark 
Rhenen. Codes kunnen 
geactiveerd worden via 
www.ouwehand.nl/tickets.

BEREWEETJE
In 2019 vindt de Bears in Mind 

Award plaats op donderdag 

23 mei. Meer hierover leest u 

op pagina 12.

De blik van Philipp Jordan

https://www.bearsinmind.org/
https://www.facebook.com/Bears-in-Mind-265950730143345/
https://twitter.com/Berenbos
https://www.youtube.com/user/StichtingAlertis?feature=mhee
https://www.ouwehand.nl/nl/tickets
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Hulp voor beren
Bears in Mind heeft de afgelopen jaren 

steun kunnen geven aan een project ter 

bescherming van de bedreigde Aziatische 

zwarte beer in het afgelegen Zuidoosten 

van Iran. In dit gebied heeft de lokale 

partner belangrijke verbindingsgebieden 

(corridors) in kaart gebracht. De functie van 

deze ‘berenverbindingswegen’ bestaat uit 

het vergroten van het verspreidingsgebied 

Beste Berenbeschermer,

Als ik dit opschrijf liggen de meeste beren in 

Het Berenbos nog op één oor, te ‘genieten’ 

van een welverdiende winterrust. Beren 

hebben dit natuurlijke gedrag ontwikkeld om 

een periode van voedselschaarste en koude 

gemakkelijker te kunnen overbruggen. Hun 

hartslag daalt, net als hun ademhaling, hun 

lichaamstemperatuur zakt naar ongeveer 

30 0C en ze hoeven niet of nauwelijks meer te 

poepen of te plassen. Als ze zich voldoende 

hebben kunnen volvreten in de zomer- en 

herfstmaanden, de juiste voedingsstoffen 

(nutriënten) binnen hebben gekregen en 

genoeg rust krijgen, zullen ze in winterrust 

gaan. De bruine beren in Het Berenbos gaan 

over het algemeen rond eind oktober, begin 

november een hol opzoeken en worden pas 

eind maart, begin april weer wakker. We 

stimuleren dit gedrag o.a. door een speciaal 

dieet (het Natuurlijk Voedsel Programma 

oftewel NVP), gebaseerd op wat wilde bruine 

beren in het wild door de seizoenen heen 

eten. Toch zijn er nog elke winter enkele 

ONzEkERHEdEN IN IRaN

van de soort en de overlevingskansen in de 

toekomst. Daarnaast zijn er twee succesvolle 

berenfestivals georganiseerd, om vooral 

kinderen te enthousiasmeren (meer dan 2.000 

in totaal!). Tevens zijn met steun van Bears in 

Mind lokale traditionele handwerkmethoden 

in de afgelegen dorpen opgepakt, zoals het 

weven van manden, tassen en matten. Deze 

gebruiken waren min of meer vergeten en hier 

is weer nieuw leven ingeblazen. De inkomsten 

uit de verkoop van deze handgemaakte 

producten kunnen de gezinnen in de arme 

gebieden helpen te overleven, waardoor ze 

niet volledig afhankelijk zijn van opbrengsten 

uit dadelpalm productie en veehouderij. Dat 

is niet onbelangrijk, want beren veroorzaken 

vaak schade aan de gewassen en vallen het vee 

aan, waardoor er conflicten ontstaan. De beer 

trekt daarbij aan het kortste eind… 

Mens-dier conflicten
Iran is het meest westelijke leefgebied van de 

Aziatische zwarte beer, en de beren komen 

er slechts in lage dichtheden voor. Het is 

belangrijk om in kaart te brengen waar deze 

soort precies voorkomt, wat ze eten en 

beren wakker. Mogelijk komt dit door een 

tekort aan bepaalde voedingsstoffen of 

bijvoorbeeld verstoring. In 2019 gaan we het 

NVP verder optimaliseren zodat de beren 

alles krijgen wat ze nodig hebben. 

Zoals u op de voorpagina heeft kunnen zien 

en lezen, hebben we eind 2018, vlak voor 

Kerst, drie bruine beren gered uit Litouwen. 

Het lijkt erop dat we nog niet klaar zijn in 

dit Baltische staatje. 2019 belooft een mooi 

jaar te worden met nog twee circusberen 

die gered zullen worden uit barre 

omstandigheden aldaar. Op dit moment 

krijgen de beren een uitgebreid dieet om 

op krachten te komen om eind april, begin 

mei op transport te kunnen. Daarnaast zijn 

er concrete plannen voor de bouw van een 

nieuw Berenbos in Litouwen! In dit nieuwe 

Berenbos kunnen we alle Litouwse beren 

uit noodlottige situaties opvangen, alsmede 

beren uit omliggende landen. Spoedig meer 

daarover…     

Een Beregroet, Koen

Stimulering van 
oude ambachten

Taher Ghadirian

hoe groot de populatie is. Daarnaast is het 

van belang om te weten waar de conflicten 

met mensen zijn en hoe deze kunnen 

worden voorkomen. Dan kunnen de juiste 

beschermingsmaatregelen genomen worden. 

Helaas zijn de uitdagingen voor mens en dier 

nog altijd groot in Iran. Er zijn veel conflicten 

tussen mensen en Perzische luipaarden, die 

het regelmatig gemunt hebben op geiten en 

schapen. De luipaarden komen in het gehele 

verspreidingsgebied van de beren voor. 

Mensen die schade ondervinden aan hun vee 

plaatsen vaak met gif bewerkte karkassen om 

de predator ter vergelding te doden. Dit heeft 

niet alleen effect op de bedreigde luipaarden, 

maar treft ook de beren, die een gemakkelijke 

maaltijd niet uit de weg gaan. Educatie van 

de lokale bevolking en het zoeken naar 

preventieve oplossingen zijn dan ook grote 

uitdagingen.

Natuurbeschermers in het nauw
Inmiddels ligt het project nu al meer dan een 

jaar stil. Op 24 en 25 januari 2018 werden 

acht Iraanse natuurbeschermers in eigen land 

onterecht gevangen genomen op verdenking 

van spionage. Het team, waaronder de 

project onderzoeker van het door Bears in 

Mind gesteunde project Taher Ghadirian, 

deed onderzoek naar de ernstig bedreigde 

Aziatische cheeta. Waarschijnlijk zijn er niet 

meer dan 50 van deze dieren in het wild te 

vinden, uitsluitend in Iran. De onderzoekers 

hadden cameravallen uitgezet om de 

dieren in kaart te brengen, om drastische 

beschermingsmaatregelen in gang te kunnen 

zetten. Dit was blijkbaar te dicht bij een 

militair doel en de verdenking van spionage 

werd direct gebruikt om hen zonder proces 

gevangen te zetten. Dit is nu al meer dan 

een jaar geleden. Sommigen, waaronder de 

partner van Bears in Mind, hangt de doodstraf 

boven het hoofd. Inmiddels is een petitie 

gestart en wil men 500.000 handtekeningen 

verzamelen en vervolgens aan de Iraanse 

autoriteiten aanbieden. Hierin wordt gevraagd 

om een eerlijk proces, iets wat ze tot op heden 

niet hebben gekregen. We vragen iedereen 

om dit initiatief te steunen en de petitie te 

tekenen. Alvast bedankt…

https://www.thepetitionsite.com/

nl/626/639/055/conservationists-face-

death-penalty-in-iran/ 

Iran is een bijzonder land met een rijke geschiedenis & cultuur, gastvrije 
bevolking en een intrigerende natuur. Maar de contrasten zijn er groot, de 
bevolking over het algemeen arm en het regime regeert met harde hand. 
Ook zijn de effecten van klimaatverandering reeds zichtbaar en heerst er 
in sommige regio’s een ernstig tekort aan water. De jaarlijkse periodes van 
droogte duren langer en zijn hardnekkiger.

Iran

https://www.thepetitionsite.com/nl/626/639/055/conservationists-face-death-penalty-in-iran/
https://www.thepetitionsite.com/nl/626/639/055/conservationists-face-death-penalty-in-iran/
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Wereldwijd steunt Bears in Mind 
berenbeschermings projecten die 
beren in het wild beschermen en 
beren in nood helpen. Door deze 
projecten te steunen hopen wij een 
bijdrage te leveren aan een wereld 
waarin beer en mens in harmonie 
samen kunnen leven. Hieronder 
vindt u een beknopt overzicht van 
de activiteiten in 2018 en enkele 
nieuwe projecten voor 2019. 
Uitgebreide beschrijvingen van 
alle projecten vindt u op 
www.BEARSinMIND.org.

OvERzIcHt PROjEctEN 2018 - 2019

Natuurbeschermingsprojecten

azië 2018-2019
Dit project ging van start nadat tijdens het 

‘World Conservation Congress’ in 2012 

motienummer 139 (met Bears in Mind als 

hoofdsponsor) werd aangenomen: wat is 

het effect van de berengalindustrie op de 

populaties wilde Aziatische zwarte beren? De 

focus ligt op China, met haar grote markt voor 

Traditionele Chinese Medicijnen. Er wordt o.a. 

gekeken naar de verhouding tussen de handel 

in berengal van ‘boerderijberen’ ten opzichte 

van berengal van wilde beren. Ook is een 

uitgebreid online marktonderzoek gehouden. 

De resultaten worden nog geanalyseerd 

en uitgewerkt. Bears in Mind verwacht een 

continuering van dit onderzoek in 2019. 

(partners: IUCN, Oxford University)

Bulgarije 2018-2019
In 2017 is begonnen met het in kaart brengen 

van de Oost-Balkan berenpopulatie. 

Hiervoor werden zogenaamde ‘non-

invasieve’ genetische methoden gebruikt (het 

verzamelen van poep en haren voor DNA 

materiaal en analyse), werd een genetische 

databank aangelegd en zijn strategieën voor 

monitoring bepaald voor zowel Griekenland 

als Bulgarije. Dit alles om een zo accuraat 

mogelijk beeld te krijgen van de huidige status 

van deze belangrijke beren populatie. Het 

onderzoek wordt dit jaar voortgezet en aan 

het einde van het jaar afgerond. 

(partner: Balkani Wildlife Society)

Ecuador 2018-2019
Afgelopen jaar is data verzameld over het 

bijzondere gedrag en de lokale verspreiding 

van brilberen in de nevelwouden van Ecuador, 

maar ook over de conflicten tussen beer en 

mens. Het onderzoeksteam heeft technieken 

in het veld verder weten te verbeteren en de 

voorlopige resultaten gepresenteerd tijdens 

het IBA berencongres in Slovenië. Het project 

zal aan het einde van dit jaar ten einde lopen 

en Bears in Mind blijft het project in 2019 

steunen. 

(partner: Universidad Técnica Particular de Loja)

Iran 2018-2019
Het project is helaas stil komen te liggen. De 

belangrijkste veldonderzoeker is samen met 

andere Iraanse natuurbeschermers begin 2018 

onterecht gevangen gezet, op verdenking van 

spionage. De overheid zag de cameravallen die 

ze gebruikten om ernstig bedreigde Aziatische 

cheeta’s vast te leggen, als dekmantel voor 

spionage activiteiten. Zie ook het artikel 

hiernaast. 

(partner: Earth’s Whisper)

Roemenië 2018-2019
In 2018 heeft Milvus haar omvangrijke werk 

om beren in Roemenië te beschermen en de 

publieke opinie van beren in een gunstiger 

licht te stellen voortgezet. Hoewel de jacht 

op beren is verboden, blijft de situatie erg 

gespannen en worden er regelmatig toch 

vergunningen voor het afschieten van beren 

verstrekt. Bears in Mind blijft de activiteiten 

van Milvus dan ook in 2019 ondersteunen. 

(partner: Milvus Group)

Berenwelzijnsprojecten

armenië 2018-2019
In 2018 is FPWC, de partner van Bears 

in Mind, in nauwe samenwerking met de 

overheid begonnen met de inbeslagname van 

de vele beren in noodlottige situaties. Deze 

bevinden zich door het gehele land. Zo’n 20 

beren, een derde van de totale populatie in 

gevangenschap, zijn gered en overgebracht 

naar het door Bears in Mind gefinancierde 

nieuwe grote berenverblijf in de dierentuin 

van Yerevan. Enkele reddingsoperaties zijn 

door Bears in Mind gefinancierd. In 2019 

zullen we FPWC blijven steunen, met name 

de rehabilitatie van diverse jonge beertje. 

(partner: Foundation for Preservation of Wildlife 

and Cultural Assets)

Bosnië 2018-2019
In 2018 heeft de Bosnische partner van 

Bears in Mind een inventarisatie gemaakt 

van beren in nood in Bosnië Herzegovina. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er 

11 beren onder slechte omstandigheden in 

gevangenschap leven. Er is een gedetailleerd 

handboek gemaakt van de bevindingen, en 

dit is gepresenteerd en overhandigd aan de 

overheid. Uiteindelijke doel is het vinden van 

een structurele oplossing door de bouw van 

een opvangcentrum voor beren in Bosnië. 

Onderhandelingen lopen door in 2019 en we 

verwachten spoedig concrete afspraken te 

kunnen maken. 

(partner: University of Banja Luka / Centre for the 

Environment).

Georgië 2018-2019
Samen met haar Georgische partners werkt 

Bears in Mind nog altijd aan oplossingen voor 

de vele beren in nood. Doel in 2019 is om 

een grootschalige campagne op te zetten 

om de bevolking van Georgië ervan bewust 

te maken dat het (privé) houden van beren 

in gevangenschap niet kan en een negatieve 

invloed heeft op de fragiele wilde populatie. 

(partners: NACRES en SEED) 

Mondiaal 2018-2019
Bear Alert is de website waar meldingen van 

beren in nood kunnen worden gemaakt: www.

bearalert.org Dankzij dit platform konden in 

2018 diverse beren een beter leven krijgen. 

Met behulp van het kennisplatform 

www.largebearenclosures.com werden 

in 2018 over de hele wereld initiatieven 

gerealiseerd om de levensomstandigheden 

voor beren in gevangenschap te verbeteren. 

Bears in Mind werkt in 2019 verder aan het 

optimaliseren van beide websites.

Educatie- en 
voorlichtingsprojecten

Bulgarije 2018-2019
In het dorpje Vlahi bevindt zich het ‘Large 

Carnivore Education Centre’, waar ex-

circusbeer Medo en ex-Kormisosh beer Rosa 

(Buya) zijn opgevangen. Door omstandigheden 

kan Balkani Wildlife Society de beren niet 

langer verzorgen en is de hulp van Bears in 

Mind ingeschakeld. Wij zullen in 2019 een 

geschikt onderkomen voor de beren regelen. 

Naar verwachting zullen beide beren in het 

voorjaar verhuizen. Meer informatie hierover 

volgt. 

(partner: Balkani Wildlife Society)

Indonesië 2018-2019
De educatiecampagne voor de bescherming 

van de Maleise beer is door Gabriella 

Fredriksson en haar team verder uitgebreid. 

In 2018 is met steun van Bears in Mind het 

hoognodige onderhoud gepleegd aan het 

centrum, het berenverblijf en de educatieve 

displays in het centrum. Bears in Mind zal de 

activiteiten van Pro Natura Foundation ook dit 

jaar blijven ondersteunen. 

(partner: Pro Natura Foundation)

Nepal 2019
Het belangrijkste doel van dit nieuwe 

project is om bestaande belangengroepen te 

betrekken bij de bescherming van Aziatische 

zwarte beren en hun leefgebied in Annapurna 

Conservation Area (ACA), Nepal. Streven 

is het negatieve beeld van beren bij te stellen 

door gerichte informatiecampagnes en 

workshops voor de belangrijkste lokale 

doelgroepen. Daarnaast wordt verantwoord 

beren-toerisme binnen het ACA bevorderd en 

in een lokaal dorp getest. 

(partner: Biodiversity Conservation Society Nepal)

https://www.bearsinmind.org/Projecten/


Wie:  Zhenya & Stefan

Kavelnummer: 681

Kaveltekst:  Zhenya Donova and  

Stefan Slavov were here

Het Berenbos is opgedeeld in 2100 kavels 

van 10m2. Deze kavels kunnen symbolisch 

worden gekocht voor € 525,-, met een 

looptijd van zeven jaar. Bij een kavel hoort 

ook een kaveltekst, die op onze kavelborden 

komt te staan. Achter die tekst gaat vaak een 

interessant verhaal schuil. Deze verhalen delen 

we graag met de lezers van de Berekrant. 

Bijvoorbeeld de achtergrond bij kavel 681, 

gekocht door Zhenya Donova en Stefan Slavov. 

1) Hoe zijn jullie op het idee gekomen een kavel 

van Het Berenbos te kopen?

We hebben dit initiatief ontdekt toen we 

Ouwehands Dierenpark bezochten. We 

vonden het erg interessant dat je op zo’n 

simpele en leuke manier kon helpen. Onze 

Wie: Christiaan Roovers en collega’s

Kavelnummer: 1484

Kaveltekst:  Erik Stouthard. Namens je 

collega’s van WVS.

Een kavel is ook vaak een aandenken, een 

herinnering aan iemand die er helaas niet meer 

is. Dat is ook het geval bij kavel 1484. Eind 2018 

werd Bears in Mind gebeld door Christiaan 

Roovers. Hij had samen met zijn collega’s van 

WVS uit Roosendaal geld ingezameld om iets 

te beteken voor een collega die was overleden, 

Erik Stouthard. Met dat geld wilden ze een 

eerbetoon achterlaten en tevens iets doen 

voor een goed doel. Omdat Erik dol was op 

wolven, kwamen ze uit bij Bears in Mind. In 

overleg werd besloten voor Erik een kavel 

aan te schaffen. Een prachtig eerbetoon aan 

een zeer gewaardeerde collega! Hieronder de 

bijdrage van alle collega’s van Erik:

“Op 17 november 2018 is Erik totaal 

onverwacht op 52 jarige leeftijd overleden. Dit 

bericht werd  door zijn collega’s van WVS met 

ongeloof ontvangen. Erik werkte al ruim 33 

jaar bij ons en het was niet te bevatten dat hij 

niet meer op zijn vertrouwde plek zou zitten. 

Het was bij zijn directe collega’s Christiaan 
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HEt vERHaal acHtER dE kavEls
beslissing om een kavel te kopen werd 

definitief doordat maar liefst vier beren uit 

Bulgarije afkomstig zijn, net als wij. We wilden 

ze een hart onder de riem steken.

2) Het komt niet vaak voor dat iemand die niet 

uit Nederland komt een kavel aanschaft. Kunnen 

jullie iets meer vertellen over jullie situatie?

We zijn een Bulgaars koppel dat al een 

aantal jaren in Nederland woont. Eerst als 

studenten, later zijn we hier ook gaan werken, 

Zhenya voor een watermanagement bedrijf 

en Stefan bij een databedrijf. We geven heel 

veel om dierenwelzijn, maar kunnen pas sinds 

kort ook echt een bijdrage leveren om ze te 

beschermen. Het voelt juist goed om dit in 

het ‘buitenland’ te doen; we weten zo zeker 

dat het geld goed besteed wordt. We hebben 

de kavel gekocht als een Kerstmis en jubileum 

cadeau. Stefan: “Op die manier hoefde ik ook 

niet na te denken over welk cadeau ik moest 

kopen! Het was in één keer goed.”

Roovers en Clarissa Groffen-Nuiten dan ook 

direct duidelijk dat er iets speciaals gedaan 

moest worden om hem te blijven herinneren. 

Omdat dieren en de natuur een heel 

belangrijke rol hebben gespeeld in zijn leven, 

kwam Bears in Mind in beeld. Hier konden 

we voor een aantal jaren een stukje bos 

adopteren met zijn naam op de kavelborden. 

Alle collega’s waren direct enthousiast en er 

werd met de pet rond gegaan. Het hele bedrijf 

werd erbij betrokken, want iedereen kende 

Erik, en er werd een mooi bedrag opgehaald. 

Hiermee konden wij een stukje bos adopteren 

ter nagedachtenis aan Erik. Ook zijn ouders 

vonden dit een heel mooi gebaar en zijn blij 

met deze bijzondere aandacht.”

Weerstraat 34 TIEL centrum

Geboortekaarten
Jubileumkaarten 

& Huwelijkskaarten
Zakelijk drukwerk en websites

www.cardshop.nu

diverse thema’s - vooraf aanmelden - locatie: CardShop Tiel

info: www.handletter-kalender.nl / volg ons op facebook
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Gespecialiseerd in

3) Hebben jullie een speciale band met beren?

Beren spelen een belangrijke rol in Bulgaarse 

folklore. Elke Bulgaar weet wie ‘Grootmoeder 

Beer’ is (Baba Metza). Zhenya: “Ik heb wel 

een favoriete teddybeer! En ik was enorm 

geraakt door de aflevering van Planet Earth 

waarbij een ijsbeer op het randje van de dood 

zweefde door het snelle en vroege smelten 

van het poolijs. Sinds die tijd heb ik heel veel 

bewondering voor ijsberen.”

4) Zijn jullie sinds de aanschaf van de kavel al in 

Het Berenbos wezen kijken?

We kijken er naar uit om dit jaar het Berefeest 

te gaan bezoeken! Vlak na Oud en Nieuw 

hadden we even tijd om naar de dierentuin te 

gaan, en toen hebben we enorm genoten van 

de beren en de wolven. Het is toch veel leuker 

als je er meer vanaf weet en er ook zelf deel 

van uit maakt.

5) Hebben jullie nog een speciale boodschap voor 

alle andere berenbeschermers?

Dat we erg blij zijn dat we nu bij de 

berenfamilie horen! We zijn iedereen die 

iets doet voor de beren heel dankbaar.
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vERtREk dIREctEuR 
aNNEMaRIE WEEGENaaR

Opvangcentrum Rusland

Onlangs is de Russisch-Britse 
dierenwelzijnsorganisatie ‘Forgotten 
Animals’ gestart met het werven van 
fondsen voor een opvangcentrum voor 
wilde dieren in Rusland. Bears in Mind 
adviseert deze NGO over de bouw 
van een dergelijk centrum, en dan met 
name het deel waar beren zullen worden 
ondergebracht. Voor het genereren 
van giften wordt gebruik gemaakt van 
de zogenaamde blockchain technologie, 
middels een speciaal platform genaamd 
ALICE. Bears in Mind vervult hierbij de rol 
van ‘validator’ en zal elke stap beoordelen.

Beren show

Op 18 en 19 mei is Bears in Mind aanwezig 
tijdens de grote teddyberen show ‘Teddy 
Holland’ in de Expo te Houten. Bears 
in Mind zal hier een stand bemensen, 
op uitnodiging van de organisatie. Meer 
informatie over de show is te vinden op de 
website: www.teddyholland.nl. 

Nieuws!“Na meer dan 2 jaar als directeur voor 

Bears in Mind gewerkt te hebben, vertrek 

ik binnenkort en maak ik ruimte voor een 

nieuwe leidinggevende. Ik blik terug op een 

paar hele mooie jaren met de stichting. Ik heb 

met enorm veel plezier gewerkt met het team, 

stuk voor stuk gedreven mensen die bereid zijn 

dat stapje extra te zetten om de doelstellingen 

van de stichting te realiseren. Net als de 

vele vrijwilligers die het informatiehokje in 

Het Berenbos bemannen, ons op kantoor 

ondersteunen en paraat staan tijdens de 

jaarlijkse Berefeesten.

Bij de Berefeesten heb ik berenbeschermers 

ontmoet die de beren een warm hart 

toedragen. Van Jared, een van de jongste 

berenbeschermers, tot de heer Van Emst, die 

al vanaf het begin van de stichting de beren 

een paar keer per jaar komt opzoeken. Ik ben 

ze allemaal zo dankbaar dat ze een wel heel 

bijzonder dier als de beer helpen beschermen. 

Het ontmoeten van project partners tijdens 

internationale berencongressen deed mij 

inzien hoe veel berenbeschermingswerk Bears 

in Mind heeft gesteund over de afgelopen 25 

jaar. En door middel van presentaties is het 

werk van de stichting nog meer gedeeld met 

onderzoekers rondom de wereld.

Vorig jaar was een speciaal jaar: Bears in 

Mind bestond 25 jaar! We hebben dat op 

verschillende momenten gevierd maar de 

Bears in Mind Award was voor mij toch 

wel het hoogtepunt. Samen met het team, 

vrijwilligers, ambassadeurs en het bestuur 

maakten we van deze avond een groot succes 

en kunnen we met trots terugkijken op een 

heel geslaagd evenement. En zoals op pagina 12 

te lezen valt, zijn de voorbereidingen voor een 

tweede editie van de Award al weer in volle 

gang.

Er zijn veel verschillende manieren om 

de stichting te steunen, met een jaarlijkse 

bijdrage, het kopen van een kavel, of 

bijvoorbeeld als adoptie-ouder van één van de 

Berenbos bewoners. Wat mij echt verraste, 

waren de vele acties die mensen op eigen 

initiatief hebben opgezet om een bijdrage 

te kunnen leveren. Van een verjaardag waar 

in plaats van cadeaus een bijdrage aan Het 

Berenbos wordt gevraagd tot het inzamelen 

van lege flessen. Een hele mooie actie vond ik 

‘Operation Mackenzie’ van veteraan Colin Bal. 

Colin wilde met zijn peloton terugkeren naar 

Bosnië-Herzegovina maar ook iets positiefs 

doen voor het land. Dat werd uiteindelijk een 

actie om beren in gevangenschap in Bosnië-

Herzegovina een beter leven te geven. Met 

diverse acties waaronder een veiling heeft 

Colin het voor elkaar gekregen om een 

inventarisatie van beren in gevangenschap te 

financieren om zo in kaart te brengen hoeveel 

beren er zitten en waar ze gehouden worden. 

Een volgende stap is mogelijk het realiseren 

van een berenopvang centrum, gebaseerd op 

Het Berenbos.

Samen met Ouwehand Zoo Foundation is 

Bears in Mind bezig om met project partners 

te kijken waar het mogelijk is een Berenbos in 

het buitenland te realiseren. Als het zover is, 

zal ik zelf niet meer bij de stichting werkzaam 

zijn maar ik zal dit nieuws zeker blijven volgen. 

Er zijn nog zo veel beren die wereldwijd onder 

slechte omstandigheden worden gehouden 

en de bouw van een Berenbos is een stapje 

dichter bij een betere wereld voor beren in 

gevangenschap.

Dit is ook een van de redenen voor mijn 

vertrek. Er is nog zo veel werk te verrichten in 

opvangcentra over de hele wereld. Veel dieren 

in nood worden opgevangen maar het welzijn 

van deze dieren is niet altijd optimaal en door 

het delen van mijn kennis hoop ik mijn steentje 

bij te kunnen dragen zodat geredde dieren 

weer uitgezet kunnen worden en dieren die 

niet in het wild kunnen overleven een optimale 

verzorging krijgen in gevangenschap. Verder 

ben ik sinds januari weer gaan studeren; ik volg 

een online Masters programma ‘International 

Animal Welfare, Law and Ethics’ aan de 

Universiteit van Edinburgh. Het bestuur van 

Bears in Mind is momenteel bezig met het 

zoeken naar een opvolger. Tot die tijd blijf 

ik werken en nog vaak door Het Berenbos 

wandelen, waar ik altijd geniet van de beren.”

https://www.teddyholland.nl/
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Robert Buchanan

Plak deze pagina op stevig karton, en knip de plaatjes van beer 
Mincho uit. Plak de twee plaatjes goed vast aan een stevig 
kartonnen doosje of een klein houten kistje. Zet in het midden 
een leuk plantje, en je hebt een hartstikke leuk cadeau voor je 
moeder of oma. Opa of papa mag natuurlijk ook.

Beren bloempot!

Mincho is 
geboren in 1993, 
en samen met 
Keta in 2015 naar 
Het Berenbos 
gekomen.

Mincho



Onlangs heeft het Large Carnivore 
Initiative for Europe (LCIE, een groep van 
onafhankelijke experts op het gebied van 
Europese grote roofdieren) een aanbeveling 
afgegeven inzake het bijvoederen van grote 
roofdieren. Bijvoederen van grote roofdieren 
en hun prooidieren is een wijdverbreid 
management tool, met name om kwetsbare 
populaties te beschermen. Het bijvoeren 
wordt gebruikt om dieren weg te lokken 
van plekken waar ze niet gewenst zijn om 
conflicten te voorkomen, om een populatie 
te versterken, om dieren naar een plaats te 
lokken zodat ze kunnen worden geobserveerd 
en gefotografeerd, of om te jagen. De 
afgelopen tientallen jaren is er wereldwijd een 
flinke stijging in de hoeveelheid bijgevoerd 
voedsel, in het aantal voederplekken en in 
de periodes waarin bijgevoerd wordt. Maar 
bijvoeren kan ook ongewenste effecten 
veroorzaken, en invloed uitoefenen op het 
sociale gedrag, de activiteit, voortplanting en 
afgelegde afstanden van de dieren.

In Europa is de belangrijkste reden om bij te 
voeren de jacht, gevolgd door het beschermen 
en versterken van populaties. Het gebeurt 
soms het hele jaar door, meestal op beproefde 
voederplaatsen. Op dit moment wordt er 
(bewust of onbewust) in 80% van de Europese 
landen waar grote carnivoren voorkomen 
bijgevoerd. Als omnivoren zijn het vooral 
beren die hierdoor beïnvloed worden, 
aangezien ze ook vaak het eten opeten dat is 
bestemd voor andere soorten. Voor beren 
is de belangrijkste reden voor het bijvoeren 
het faciliteren van observaties en fotografie, 
gevolgd door de jacht, en daarna het bijhouden 
van populaties en schade management. 
Hoewel bijvoeren bijvoorbeeld heel effectief 
kan zijn bij het beperken van schade, heeft 
het wel degelijk invloed op het gedrag van 
de beren, zoals het dieet, de winterrust, 
activiteit en territorium grootte. Vaak is het 

aaNBEvElING INzakE BIjvOEdEREN

bijvoeren niet voldoende gereguleerd, en 
worden bestaande regels niet toegepast 
of gecontroleerd. Zelfs in Natura 2000 
gebieden, waar het bijvoeren aan strenge 
richtlijnen moet voldoen, is er vaak 
onvoldoende kennis over de impact van 
het bijvoeren.

Daarom heeft de LCIE aanbevolen het 
bijvoeren van grote carnivoren grondig te 
evalueren. De effectiviteit van bijvoeren 
als management tool doet niets af aan de 
ongewenste effecten. Deze neveneffecten 
dienen weliswaar grondig onderzocht te 
worden, maar de LCIE staat niet achter het 
bijvoeren en ziet graag een progressieve 
afname van deze praktijk. In alle gebieden 
waar wordt bijgevoerd moet worden 
geanalyseerd wat de exacte doelen en 
gevolgen zijn van het bijvoeren. Tevens 
moeten er strenge regels zijn aangaande 
de voederplekken, de voederperiodes en 
het type en de hoeveelheid voer. Deze 
regels moeten vervolgens ook worden 
gehandhaafd. Op plekken waar uiteindelijk 
wel blijft worden bijgevoerd moet het 
systeem flexibel en makkelijk aanpasbaar 
zijn.
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Foto’s: © Milvus Group

De LCIE is een groep van specialisten (Specialist Group) binnen het 
‘Soorten Overlevings Comité’ (Species Survival Commission) van de 
IUCN (International Union for the Conservation of Nature). Bears in 
Mind is ook lid van de IUCN.



EEN uItdaGENdE OPERatIE 
(vervolg van pagina 1)

PAG. 8 Berekrant FEBRUARI 2019 WWW.BEARSINMIND.ORG

Voordat de eigenaar van de drie beren in Stalin 
World bereid was de beren af te staan had 
Bears in Mind een tijdelijk tehuis gevonden: het 
Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, België. Na 
enige onzekerheden over de papieren kon het 
transport gepland worden. Op 19 december 
reed het team van Natuurhulpcentrum 
richting Litouwen, met twee busjes en drie 
transportkisten. De medewerker van Bears 
in Mind was inmiddels ook in Litouwen 
aangekomen en bereidde de operatie verder 
voor met de lokale Dierenbescherming.

In alle vroegte en bij een temperatuur van  
-12 0C begon het team op 20 december samen 
met de lokale dierenarts, enkele medewerkers 
van de overheid en ongeveer 10 man personeel 
van Stalin World aan de moeizame taak om de 
beren te verdoven en in de transportkisten 
te krijgen. Dit bleek al snel niet volgens plan 
te verlopen; de eigenaar verstoorde de gang 
van zaken volledig en eiste de volledige regie. 
Pas veel later was hij gekalmeerd en kon de 
operatie verder gaan. Daarnaast bemoeilijkte 

de kou de verdoving van de beren. Pas na 
vier uur werd de eerste beer veilig in de 
transportkist geladen en weer vier uur 
later werd de laatste beer eindelijk in zijn 
transportkist in de bus gezet. Niet lang daarna 
vertrokken de twee busjes met drie gevulde 
kisten en vijf vermoeide kerels richting België. 
De beren waren bijzonder rustig onderweg en 
de reis verliep voorspoedig. Maar liefst 18 uur 
later, op 21 december, kwamen ze veilig aan in 
Opglabbeek.

De beren hebben tot eind januari in 
quarantaine gezeten, waar ze nauwkeurig 
medisch zijn onderzocht. Ze maken het 
uitstekend! Het mannetje is inmiddels 
gecastreerd om te voorkomen dat er nog 
meer beren in gevangenschap moeten leven. 
Nu wordt er gekeken naar een permanent 
onderkomen voor deze drie beren. Zodra er 
meer bekend is, zullen we dit communiceren. 
Ondertussen is de volgende reddingsoperatie 
in Litouwen alweer in gang gezet. Het gaat om 
twee sterk vermagerde Litouwse circusberen. 

Gespannen wachten op de volgende stap 

Het was erg koud

De beer zit in de transportkooi

Een large bear enclosure in 
Litouwen?
Eerder in 2018 bezocht Bears in Mind Litouwen om daar samen met 
de overheid en de lokale Dierenbescherming de opties te bekijken 
voor het opzetten van een Large Bear Enclosure, een opvangcentrum 
voor beren naar voorbeeld van Het Berenbos. Uit een inventarisatie 
bleek dat er 19 beren in gevangenschap leven die uiteindelijk gered 
moeten worden. Een klein deel hiervan wordt legaal gehouden; 
de eigenaar beschikt over de juiste papieren. Maar een groot deel, 
minimaal 13 beren, is illegaal en de overheid wil deze beren graag 
direct in beslag nemen. Maar zo lang er geen opvang in Litouwen is, 
kunnen er ook geen beren in beslag genomen worden. Het team 
bezocht een bijzonder geschikte locatie voor een toekomstige opvang, 
waar al diverse diersoorten gehouden worden zoals lynx, wolf, 
wisent, moeflon, damhert en enkele roofvogelsoorten. Een enorm 
bosrijk park met uitgestrekte verblijven, waar een groot berenverblijf 
zeker een plek zou kunnen hebben. De mogelijkheden worden op dit 
moment onderzocht en updates zullen spoedig gegeven worden via 
onze gebruikelijke kanalen en de Berekrant.

De Litouwse partner van Bears in Mind 
zorgt inmiddels voor voldoende gevarieerd 
voedsel voor de beren, want ze kregen tot 
voor kort alleen maar oud brood te eten! 

Binnenkort worden ze ook medisch onderzocht. 
Hopelijk kunnen ook deze beren in de nabije 
toekomst worden getransporteerd naar een 
geschikte plek!

Alle foto’s © Natuurhulpcentrum
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Wapusk National Park
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Aan de Hudson Baai in Canada, waaraan ook 

het bekende plaatsje Churchill ligt, grenst 

het Wapusk National Park, een uitgestrekte 

wildernis waar de ecosystemen van het 

noordelijke bos, de toendra en de oceaan 

elkaar ontmoeten. Het park is bijna niet 

toegankelijk en is alleen onder begeleiding 

door toeristen te bezoeken. En zelfs dan mag 

alleen een bepaalde zone betreden worden. 

De overige zones zijn alleen toegankelijk 

voor wetenschappers die de unieke flora 

Wapusk National Park (opgericht in 1996) is één van Canada’s 
37 nationale parken. Het park is onderdeel van de Hudson Bay 
ecozone in het noordoosten van Manitoba. In de taal van de Cree 
indianen staat Wapusk voor ‘witte beer’. En met reden, want het 
park herbergt een grote populatie ijsberen. In een beschermd 
gedeelte in het noorden van het park bevindt zich één van 
’s werelds  grootste geboorteplekken voor ijsberen. Het park heeft 
een grootte van 11.475 km2 en is zeer moeilijk toegankelijk.

en fauna bestuderen, na toestemming van 

de beheerders van het park. In Wapusk 

bevindt zich één van de grootste ijsberen 

kraamkamers van de wereld; een streng 

beschermd gebied in het uiterste noorden van 

het park. Maar ijsberen blijken hier niet de 

enige berensoort te zijn.

Er waren al talrijke cameravallen geplaatst 

om ijsberen vast te leggen. Vanaf 2011 

startte een groep wetenschappers met het 

bestuderen van het gedrag van de ijsberen, 

aangezien er veel meer ijsberen dan verwacht 

zich op nieuwe plekken in het park lieten 

zien. De camerabeelden toonden zoals 

verwacht veel ijsberen, en hun gedrag paste 

bij het verwachtingspatroon. Als het ijs in 

de Hudson Baai in de zomer en de herfst 

begint te smelten, komen de beren aan land. 

Sommige vrouwtjes blijven ook in de winter, 

en zoeken dan een hol op waar de jongen 

geboren kunnen worden. Dat patroon kwam 

ook duidelijk bij de beelden naar boven. 

Dat er af en toe ook een zwarte beer werd 

waargenomen was te verwachten, aangezien 

Wapusk National Park ook de noordelijke 

grens van de boreale bossen vormt. Maar 

tot verbazing van de onderzoekers bleken 

de zwarte beren in de meest zuidelijke 

gebieden bijna net zo vaak door de camera’s 

te zijn vastgelegd als de ijsberen. De grootste 

verrassing bleek echter de aanwezigheid 

van grizzly beren te zijn. Het ging daarbij om 

meerdere beren, en het vermoeden bestaat 

dat een van de grizzly beren zelfs in winterrust 

is gegaan in Wapusk.

Eerdere onderzoeken onderschrijven deze 

veranderingen. Door het opwarmen van de 

aarde verandert het klimaat razendsnel, en 

trekken de noordelijke carnivoren steeds 

verder naar het noorden, op zoek naar 

voedsel. De beren moeten een vetreserve 

aanleggen voor de winterrust, en grijpen 

elke mogelijkheid aan; ze volgen het voedsel. 

Verder onderzoek is nodig om te bepalen welk 

voedsel de grizzlies allemaal eten. En ook om 

in te schatten wat de gevolgen zijn voor de 

overige twee berensoorten in dit park. De 

verwachting is dat deze ontwikkeling gunstig 

uitpakt voor de grizzly beren, aangezien zij 

in andere gebieden waar meerdere soorten 

voorkomen ook al de overhand hebben. De 

mogelijkheid van hybridisatie is ook aanwezig. 

Als hier meer over bekend is, valt er meer te 

zeggen over de mogelijke resultaten. Voor 

de beheerders van nationale parken die met 

dit verschijnsel te maken krijgen, is dit soort 

informatie absoluut noodzakelijk. Want welke 

ontwikkelingen zijn wenselijk en welke zouden 

beter vermeden kunnen worden?

De onderzoekers zijn behoedzaam als het 

op dit soort vragen aankomt, en wijzen er 

liever op dat elk ecosysteem reageert op 

klimaatverandering, en dat een vroegtijdig 

ingrijpen door de mens desastreuze gevolgen 

kan hebben. Het is nog lang niet zeker dat 

de grizzlies een bedreiging vormen voor de 

ijsbeer populaties. Tot die tijd is het beter dat 

de mens zich behoudend opstelt en probeert 

de ontwikkelingen in kaart te brengen. Een 

flinke dosis nederigheid is gepast bij de vragen 

die deze drie beersoorten opwerpen.

Naar een artikel van Douglas Clark 

(University of Saskatchewan), gepubliceerd op 

theconversation.com

Grizzly moeder met jongen



In 2017 was het al even slikken met het 

overlijden van Mascha, en helaas kende 2018 

ook een triest begin: in april overleed Niki, 

de markante beer met het pruillipje. Niki had 

teveel last van haar door artrose aangetaste 

gewrichten. Deze sympathieke dame was 

vooral bekend door haar liefde voor eten. 

Gelukkig duurde het niet lang voordat een 

positieve impuls het bos opvrolijkte: in juni 

arriveerde een nieuwe roedel wolven. Zowel 

beren als wolven moesten even wennen, maar 

binnen zeer korte tijd bleken de wolven zich 

helemaal te hebben gesetteld. Ze zien er in 

ieder geval stuk voor stuk prachtig uit! De 

beren toonden veel belangstelling voor de 

nieuwe bewoners.
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tERuGBlIk OP 2018

Niki

DuukMincho

WolfDadon

Op onze 
Facebookpagina 
vindt u regelmatig 
foto’s en filmpjes 
van de beren in 
Het Berenbos.

https://www.facebook.com/Bears-in-Mind-265950730143345/
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BestelBon

Winkeltje

Ja, ik steun de beren en wil graag de 

volgende artikelen bestellen. 

naam: de heer/mevrouw .....................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................................

Postcode/Plaats:  ...................................................................................................................................

e-mail:  ...................................................................................................................................................

telefoon: ................................................................................................................................................

IBAn nummer:  ........................................................................Datum:  .................................................  

Handtekening:  ......................................................................................................................................

naam: Bears in Mind
Adres: Postbus 9
Postcode: 3910 AA
Woonplaats: Rhenen
land: nederland
Incassant ID: nl71ZZZ411861020000
Kenmerk machtiging: Bestelling Berekrant 100

Vul de Bestelbon in en stuur deze naar Bears in Mind,  
Postbus 9, 3910 AA Rhenen. 

Wolke Wolven

Mincho
tory

keta

Pesho

Zilvertinnen theelepels met beer

Zilvertinnen berenhangers Postzegels

Eco T-shirt 

Igor

duuk

Magneten

Sieraden

BjörnaMaria dadon

lynxWolfBeerBerenkop Wolvenkop

Wit  of lichtblauw Wit

Keuze uit 2 opdrukken: het 
logo van Bears in Mind of 
een origineel ontwerp van 
Lucien de Groot met de 
tekst: What’s good for bears 
is good for people. 

dames / Heren 

Ansichtkaarten
Nu inclusief kaart van één 

van de wolven

€ 6,95 per set

Wilt u een wolf adopteren?
Ga dan naar www.BEARSinMIND.org of stuur een bericht naar info@bearsinmind.org

PRoduct MAAt AAntAl kleuR PRijs P.st. BedRAg

Ansichtkaarten, set 10 stuks + enveloppen €   6,95

Verjaardagskalender €   4,95

Dopper drinkfles + jute draagtas € 22,50

Dopper drinkfles € 15,95

Jute draagtas €   9,95

Zilvertinnen berenhanger (hanger 1 of 2) €   4,95

Zilvertinnen berenlepel (lepel 1, 2, 3, 4, 5 of 6) €   9,95

Geschenkverpakking berenlepels 1 set € 49,75

Postzegels Jubileum (vel 10 stuks) € 12,50

Wolvenkop ketting (verzilverd) € 25,00

Berenkop ketting (verzilverd) € 30,00

Magneten (Maria, Dadon, Björna, Duuk, Igor, Keta,  
Mincho, tory, Pesho, Wolke of Wolven) €   3,00

eco t-shirt ‘What’s good for bears’
Dames s of M (blauw of wit)  / Heren l of Xl (wit) € 15,00

eCo t-shirt met BIM logo (alleen in wit)
Dames M / Heren l, Xl € 15,00

Ketting met pootafdruk (wolf of lynx) € 15,00

de verzendkosten binnen nederland bedragen € 3,95. Verzending binnen europa kost € 11,-
en voor overige landen betaalt u € 18,- aan verzendkosten.

eenmalige machtiging sePA

steun de beren door artikelen van Bears in Mind te bestellen. de opbrengst komt geheel ten goede 

aan projecten voor de bescherming van de beer in het wild en hulp aan de beer in nood. Ook leuk om 

cadeau te doen! je kunt al deze artikelen ook bestellen via de webshop op www.BEaRsinMINd.org.

TIP

TIP

Totaal bedrag (inclusief verzendkosten)

Uitv
erkocht

adOPtIE NIEuWs                       
Duuk is vrij makkelijk te herkennen dankzij zijn 
lichtblonde vacht en imposante verschijning. 
Hij is niet voor niets de baas van Het 
Berenbos. Vaak zie je Igor in zijn buurt, die 
twee zijn bij vlagen onafscheidelijk. Ze zijn 
natuurlijk samen vanuit een dierentuin in 
Georgië naar Het Berenbos gekomen. Die 
band zal altijd blijven. Ook de winterrust 
brengen beide heren weer gezellig samen 

door, in het voormalige hol van Niki. Eerst 
lag Igor in een zelf gegraven holletje onder 
de ‘hoofdingang’, waar Duuk hoog en droog 
lag. Toen het weer slechter werd en het 
begon te regenen verkaste Igor toch maar 
snel naar boven en kroop hij naast zijn grote 
vriend. Duuk vond het allemaal prima. Deze 
tolerante beer is ook het komende jaar weer 
geadopteerd door Nelleke Eerens en Harm 
Gringhuis.

In 1994 kwam de (jonge) beren drieling Tory, 
Wolke en Axel naar Het Berenbos. Axel 
overleed helaas in 2001; hij had enorm last 
van artrose, een gevolg van de activiteiten in 
het circus waar deze beren leefden. Gelukkig 
verkeren Tory en Wolke nog steeds in een 
prima conditie. Hoewel ze niet meer in bomen 

klimmen, wat ze vaak deden toen ze jong 
waren, zijn ze wel allebei dol op slapen op 
boomstammen. Het is vaak een koddig gezicht, 
zo’n lekker gevulde beer die heerlijk gespreid 
over de boom ligt te slapen, met aan elke kant 
van de stam twee poten. Qua karakter zijn 
beide dames echter verre van koddig, ze staan 
hoog in de rangorde en laten dat bij vlagen heel 
duidelijk merken. Ook het aankomende jaar 

zijn deze pittige tantes weer geadopteerd door 
Stichting Chanrone.

Keta is aan de kleine kant, maar net iets 
groter dan Maria. Gezien haar verleden 
(lange tijd woonde ze in een betonnen 
bak in het voormalige fokstation voor de 
jacht Kormisosh) beschikt deze oude beer 
over een verbluffend goede conditie. Geen 
spoor van artrose, en in het bezit van een 
sterk gebit. Net als de andere beren uit 
Kormisosh (Mincho, Maria en Pesho) hecht 
Keta veel waarde aan haar vaste plek in het 
buitenverblijf, waar ze zich ongestoord kan 
terugtrekken. Ze komt wel steeds vaker 
buiten, het liefst als het een beetje rustig is 
in Het Berenbos. Keta is ook dit jaar weer 
geadopteerd door mevrouw Vis.

KetaWolke

Tory

Duuk

Wij danken alle adoptie-ouders voor hun steun!

https://webshop.bearsinmind.org/
https://webshop.bearsinmind.org/product/ansichtkaarten/
mailto:info@bearsinmind.org
https://webshop.bearsinmind.org/
https://www.bearsinmind.org/Steun-ons/adopteer-een-bruine-beer/adopteer-een-wolf
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In 2018, het jaar waarin Bears in Mind haar 25-jarig 

jubileum vierde, vond de eerste editie van de ‘Bears 

in Mind Award’ plaats. Op 22 juni ontvingen drie 

‘Berenbeschermers van het jaar’ de ‘Golden Bora’, 

een verguld tinnen beeld van voormalig dansbeer en 

Berenbosbewoner Bora. In drie categorieën, te weten 

Sponsors, Leden en Giftgevers & Actievoerders, kon 

het publiek stemmen op de geselecteerde kandidaten. 

Gastvrouw was Bears in Mind ambassadeur Bibi 

Dumon Tak en speciale gast de leukste boswachter van 

Nederland, Arjan Postma! De genomineerde kandidaten 

wisten nog niet wie er hadden gewonnen, de winnaars 

werden net als bij de uitreiking van de Oscars door middel 

van een envelop met daarin de naam van de winnaar 

bekend gemaakt. De uiteindelijke gelukkige winnaars 

waren Jared Biljard, het peloton van Colin Bal en Geert 

Dreschler.

Ook in 2019 wordt er weer een ‘berenbeschermer van 

het jaar’ gekozen. Het evenement vindt dit jaar plaats op 

donderdag 23 mei. Bibi Dumon Tak is opnieuw gastvrouw,  

en ook Arjan Postma is er waarschijnlijk weer bij. Ook nu 

kan het publiek weer stemmen, maar om alle kandidaten 

een even grote kans te geven wordt er ook een jury 

aangesteld. De jury beoordeelt de genomineerden 

op basis van enkele vaste criteria en deelt punten uit. 

Ook het binnenhalen van stemmen levert punten op. 

Binnenkort staat alle informatie over de Award op onze 

website.

Bon voor een
beregoed gebaar!

Naam: de heer/mevrouw ...............................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................

Postcode/Plaats: ................................................................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................................................................

IBANnummer:. .................................................................................................................................................................

Datum: ................................................................................................................................................................................

Handtekening: ...................................................................................................................................................................

Berenbeschermer
Ja, ik word tot wederopzegging berenbeschermer voor: 

€ 25,00 € 30,00 35,00 € .......... per jaar

€ 3,00 € 5,00 € 7,50 € .......... per maand

 

 Vanaf € 25,00 per jaar of € 3,00 per maand heeft u de volgende opties:

  Ik ontvang de Berekrant graag per post per mail niet

 Ik stel wel / geen prijs op een uitnodiging voor het jaarlijkse Berefeest.

Ja, ik help de beren met een eenmalige gift van € 7,50 € 12,50 € 25,00 €.........

Dit is een SEPA machtiging. Ik machtig Bears in Mind het ingevulde bedrag af te schrijven van mijn bankrekening.

U kunt deze bon sturen naar: Postbus 9, 3910 AA Rhenen
of info@bearsinmind.org

colofon

Aan deze krant werkten mee:  Koen Cuyten, Bert de Smidt,  Annemarie Weegenaar 

Eindredactie: Bert de Smidt en Annemarie Weegenaar

Opmaak: Wilma Termeer (CardShop.nu, Tiel)

Druk: DKZET Offsetrotatie

Voor vragen, opmerkingen, tekeningen of brieven: Bears in Mind, 
Postbus 9, 3910 AA Rhenen, tel.: (0317) 650220, info@bearsinmind.org

Meer informatie: www.bearsinmind.org 
  www.largebearenclosures.com en  

www.bearalert.org

IBAN NL 26 TRIO 025.46.92.664

BEREN als ERFGENaaM
Weet u dat u Bears in Mind kunt opnemen in uw testament? Als u 
overweegt (een deel van) uw erfenis ten goede te laten komen aan de 
beren, dan kunt u Bears in Mind benoemen tot (mede-) erfgenaam! 

kijk voor meer informatie op: 
www.bearsinmind.org/steun-ons/Beren-als-erfgenaam 
of bel 0317 650220

OOk EEN stukjE BERENBOs?
Wat is er nou mooier dan symbolisch eigenaar worden van een mooi 
stukje Berenbos en hiermee de beren in nood helpen. Het Berenbos 
is opgedeeld in ruim 2000 kavels van ±10 m2. Voor € 525,-  bent u 
voor 7 jaar lang ‘kaveleigenaar’. U krijgt jaarlijks twee entreekaarten 
voor Ouwehands Dierenpark en Het Berenbos en natuurlijk een 
uitnodiging voor het jaarlijkse ‘Berefeest’!  Op de borden bij de ingang 
van Het Berenbos plaatsen wij de door u aangeleverde tekst achter uw 
kavelnummer.

kijk voor meer informatie op: 
www.bearsinmind.org/steun-ons/een-stuk-berenbos-kopen 
of bel 0317 650220

Bears in Mind ontvangt geen subsidies en is financieel volledig afhankelijk 
van berenbeschermers, giftgevers, sponsors, en dergelijke. Een greep uit 
de vele gulle gevers:  

Natuurlijk danken wij ook 
alle overige begunstigers!

NL 26 TRIO 025.46.92.664

BEARS IN MIND
Rhenen

B. jochmans België
R. de jonge Noord-Holland
Bob van Bolgeboren Gelderland
E.j. sjerp-Buchner Noord-Holland
R.M. de jongh zuid-Holland
E.B.a. Woudenberg Flevoland
Infent B.v. utrecht
M.j. van Genderen zuid-Holland
Eelco & jenny toma Noord-Brabant
P.M.M. janssen utrecht
M. sleeuwenhoek Nederland

BEaRs IN MINd aWaRd 2019
Beregulle gevers!

Naam: Bears in Mind

Adres: Postbus 9

Postcode: 3910 AA

Woonplaats: Rhenen

Land: Nederland

Incassant ID: NL71ZZZ411861020000

Kenmerk machtiging: Donatie Berekrant 100

Doneer voor de Beer

https://www.bearsinmind.org/Steun-ons/Beren-als-erfgenaam
https://www.bearsinmind.org/Steun-ons/een-stuk-berenbos-kopen
https://www.bearsinmind.org/Steun-ons/word-donateur.php
mailto:info@bearsinmind.org
mailto:info@bearsinmind.org
https://www.bearsinmind.org/
http://www.largebearenclosures.com/
http://www.bearalert.org/

