
Consumentengedrag  
De onderzoekers hebben gebruikers 
van TM naar hun voorkeuren 
gevraagd. Hiervoor werden 
modellen gebruikt uit de marketing 
industrie. De resultaten laten zien 
dat gebruikers die voor het eerst 
berengal gaan gebruiken, de voorkeur 
geven aan synthetische berengal 
producten. Gebruikers die al eerder 
berengal gebruikt hebben, prefereren 
gal van beren uit het wild of uit de 
beerboerderijen. Alle respondenten 
betrekken het berengal product het 
liefst uit een apotheek of ziekenhuis, 
en dus niet via persoonlijke contacten. 
De prijs van een berengal product leek 
in alle gevallen onbelangrijk.

Online handel
Informatie over het aanbieden en 
kopen van berengal producten binnen 
de Chinese markt werd voornamelijk 
verkregen via e-commerce platforms, 
speciale fora en social media. Ook 
(anonieme) online discussies en 
het zoekverkeer van de grootste 
zoekmachine in China (Baidu.com) 
werden meegenomen. Een eerste 
analyse van deze enorme berg aan 
data laat zien dat er een stijgende 
belangstelling is en een grote 
behoefte aan informatie over berengal 
producten (denk aan persoonlijke 
ervaringen van gebruikers). Daarnaast 
zijn er pieken rond dit onderwerp 
tijdens nationale vakantieperioden.

De populaties wilde beren in China en Zuidoost-Azië staan onder grote druk door de toegenomen vraag naar 
berengal. Berengal wordt toegepast in de zogenaamde ‘Traditional Medicine’ (TM) en producten zoals wijn, thee 
en shampoo. Met name de Aziatische zwarte beer, en in mindere mate ook de Maleise beer worden hierdoor 
bedreigd. Recent onderzoek, geleid door Oxford University en de Bear Specialist Group (BSG) van de IUCN, in 
samenwerking met Chinese experts èn de Chinese overheid, geeft inzicht in de online handel in berengal en de 
voorkeur van consumenten voor type gal (synthetisch, uit het wild of uit een beerboerderij).
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Onderzoek bij Maleise beren levert een 
verrassend resultaat op: honingberen 
imiteren elkaars gezichtsuitdrukking.

Kwartaalkrant
verschijnt 4x per jaar

Helaas schrijven Chinese artsen en medisch specialisten 
regelmatig medicijnen voor waarin berengal is verwerkt.

De onderzoekers zijn druk bezig met het analyseren van 
alle verzamelde data. Nog niet alle resultaten zijn binnen.

Het onderzoek leverde veel data op over marktwaarde en 
status, een indicatie voor de doorverkoop van producten.

Update van enkele recente beer-
meldingen, opnieuw een reddings-
operatie voor twee Litouwse beren.

Teken ook de petitie om een verdere 
aanslag op vele beschermde plant- en 
diersoorten te voorkomen.

Alle beren zijn weer wakker en actief. 
Op de fotopagina weer enkele leuke 
foto’s van de wolven en de beren.
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Maleise copycat Bear Alerts Petitie De beren zijn wakker

3 4 5 10
www.BEARSinMIND.org

BEKEND VAN HET 
BERENBOS IN RHENEN

STEM OOK!
Op donderdag 23 mei bruist 
Pandasia in de avonduren, want 
dan vindt de tweede editie van 
de Bears in Mind Award plaats! 
Bibi Dumon Tak is ook dit jaar 
weer gastvrouw, en speciale 
gast is Anna Gimbrere. We 
zijn reuze benieuwd welke 
‘Berenbeschermer van het 
jaar’ dit jaar de Golden Bora 
mee naar huis mag nemen. Tot 
21 mei kunt u nog stemmen op 
uw favoriete kandidaat. Dit kan 
via onze website: 
www.BEARSinMIND.org

BEREWEETJE
Fossiele overblijfselen tonen 

dat beren en hun verwanten 

al meer dan 20 miljoen jaar 

bestaan.

De blik van Philipp Jordan

https://www.youtube.com/user/StichtingAlertis?feature=mhee
https://twitter.com/Berenbos
https://www.facebook.com/Bears-in-Mind-265950730143345/
https://www.bearsinmind.org/
https://www.bearsinmind.org/Page/bears-in-mind-award-2019
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Geschiedenis
In 2005 redde de Nederlandse Dieren-

bescherming de drie jaar oude beer Medo 

van de dood. De jonge voormalige circusbeer 

zou afgemaakt worden omdat er in Bulgarije 

Beste Berenbeschermer,

Wat een goed gevoel, een rondje door Het 

Berenbos als alle beren actief zijn en de 

bomen hun prachtige groene kronen tonen. 

Het is weer lente, en op pagina 10 vindt u 

een aantal mooie foto’s van de beren en de 

wolven.

Op 23 mei, heel snel dus al, is het tijd voor de 

tweede editie van de Bears in Mind Award. 

Tijdens dit feestelijke evenement wordt 

de ‘Berenbeschermer van het jaar’ bekend 

gemaakt. Wij zijn bijzonder verheugd dat 

onze ambassadeur Bibi Dumon Tak weer 

gastvrouw is, een rol die zij bij de eerste 

editie met glans vervulde. Ook trots zijn 

we op de speciale gast, Anna Gimbrere. Op 

pagina 9 staan alle kandidaten voor de Award 

op een rij. U kunt nog tot 21 mei stemmen op 

de kandidaat van uw keuze!

Op de voorpagina staat een update over de 

vorderingen van het project dat een einde 

moet betekenen voor alle ‘bear farms’ 

BulGAArse Beren GAAn verhuizen!

geen plek was om hem op te vangen. Door 

snel handelen en financiële steun van de 

Dierenbescherming kon Medo tijdelijk worden 

ondergebracht in de dierentuin van Sofia. BWS 

bouwde in de tussentijd een geheel nieuw 

verblijf voor Medo in Vlahi. De bouw werd 

gefinancierd door de Dierenbescherming en 

Bears in Mind. Het verblijf werd onderdeel 

van het eraan gekoppelde educatiecentrum 

voor grote roofdieren in de Balkan regio. 

In 2013 bouwde BWS met geld van Bears in 

Mind een tweede berenverblijf, naast Medo, 

voor voormalige Kormisosh-beer Buya. Buya 

verhuisde begin april 2014 naar haar nieuwe 

onderkomen. Op het moment van schrijven 

wordt de laatste hand gelegd aan de CITES 

papieren die nodig zijn om beren te mogen 

transporteren van Bulgarije naar Italië. In de 

volgende Berekrant zullen we uitvoerig verslag 

uitbrengen van deze verhuizing!

in Azië. In 2012 is deze bal gaan rollen 

door het aannemen van de aanbeveling 

op motie MO27 tijdens het IUCN World 

Conservation Congress in Zuid-Korea. Bears 

in Mind was hoofdsponsor van deze motie. 

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder 

en staan we stil bij de voortgang. De vraag 

naar berengal neemt toe, maar de voorkeur 

van de consument is te beïnvloeden. 

Wetgeving (en handhaving hiervan!) gepaard 

aan educatie kunnen een belangrijke rol 

gaan spelen om het gebruik van berengal 

uit te roeien. Hieraan gerelateerd is het 

artikel op pagina 5 over de opname van 

Traditional Medicine door de World Health 

Organization.

Op pagina 12 tenslotte een tip voor 

mensen die de natuur op een bijzonder 

avontuurlijke manier willen steunen: de Dag 

van de Natuur op 2 oktober, een veiling van 

natuurbelevenissen.

Een beregroet,

Bert

Natuurbeschermers in Bulgarije hebben het zwaar de laatste jaren. Zo ook 
de partner van Bears in Mind in Bulgarije, Balkani Wildlife Society (BWS). De 
overheid heeft de geldkraan dichtgedraaid en werkt de natuurbeschermers 
zelfs tegen. Twee jaar lang heeft Bears in Mind samen met BWS geprobeerd om 
alternatieve fondsen aan te boren, om het educatiecentrum en met name de 
zorg voor de twee beren en wolven in het dorpje Vlahi te kunnen bekostigen. 
Naast de financiering van Bears in Mind kwam er weinig tot niets meer binnen. 
Uiteindelijk is besloten de twee beren, Medo en Buya (ook wel bekend als 
Rosa) te verhuizen. Na een pittige zoektocht is een mooi thuis voor de twee 
gevonden! 

Het nieuwe verblijf
De twee beren zullen worden gehuisvest in een natuurlijk bosrijk 
verblijf van ongeveer 10.000 m2 in Aprica, Noord-Italië. Het is 
onderdeel van het Osservatorio Eco-Faunistico Alpino, een educatief 
centrum waarbij de Alpen en haar fauna centraal staan. Hier horen 
beren natuurlijk ook bij! Want niet ver van Aprica, in Trentino, leven 
op dit moment meer dan 50 wilde bruine beren. 

Buya

Het nieuwe verblijf in Italië

Medo

https://www.bearsinmind.org/Project/Educatiecentrum-Bulgarije
https://www.bearsinmind.org/Project/opvang-medo-rosa
https://www.bearsinmind.org/Page/bears-in-mind-award-2019
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Interessant nieuws vanuit de onderzoekshoek 

met betrekking tot de kleinste berensoort, de 

Maleise beer, ook wel honingbeer genoemd. 

Onderzoekers verbonden aan de Universiteit 

van Portsmouth observeerden 22 beren in het 

‘Bornean Sun Bear Conservation Centre’ in 

Maleisië. De beren, in leeftijd variërend tussen 

2 en 12 jaar, beschikken in dit opvangcentrum 

over genoeg oppervlakte om elkaar makkelijk 

te kunnen ontlopen. Ze zijn dus niet gedwongen 

MAleise Beren iMiteren elkAAr
om sociale activiteiten te ontplooien. In het 

wild zullen volwassen Maleise beren elkaar 

meestal uit de weg gaan, solitair als ze zijn. 

Maar de beren in het opvangcentrum zoeken 

elkaar geregeld op om te spelen. Honderden 

speelsessies werden tijdens het twee jaar 

durende onderzoek geobserveerd. De 

onderzoekers maakten bij deze speelsessies 

een onderscheid tussen zacht spelen en wat 

ruwer spel. Ruwweg vonden er twee maal 

zoveel vriendelijke speelsessies plaats. Vooral 

tijdens deze gemoedelijke sessies ontdekten de 

onderzoekers dat de beren in staat zijn elkaars 

gezichtsuitdrukking exact te kopiëren. Er 

wordt gesproken over gezichtsmimicry als een 

dier reageert op de gezichtsuitdrukking van een 

ander dier door deze te kopiëren.

Tot voor kort werd het communiceren 

via complexe gezichtsuitdrukkingen alleen 

toegeschreven aan mensapen en mensen. 

Onderzoeksleider Dr. Davila-Ross  zegt 

hierover: “Het exact kopiëren van de 

gezichtsuitdrukking van een ander is één van 

de pijlers van menselijke communicatie. Van 

andere primaten en ook honden is bekend 

dat ze elkaar kopiëren, maar alleen bij grote 

apen en mensen is complex kopieergedrag 

De Maleise beer
Hij is klein van stuk en mag er misschien schattig uitzien, maar deze 
kleinste van de acht beersoorten heeft een oersterke bouw met 
krachtige klauwen om te graven en te klimmen. De honingbeer is een 
‘Totally Protected species’ in de landen waar hij voorkomt, behalve in 
Cambodja en op Sarawak waar het dier de ‘Protected’ status heeft. 
De soort staat op Appendix I van CITES, geïmplementeerd onder 
Maleise wetgeving in de International Trade in Endangered Species Act 
2008. Helaas biedt dat geen garantie op overleven. In Maleisië is de 
commerciële handel in (delen van) beren de voornaamste bedreiging 
voor de honingbeer, met name in Sarawak (Maleisisch Borneo). Beren 
worden zowel levend als dood verhandeld. Levende beren voor 
beerboerderijen, de huisdierindustrie, en als dansberen. Dode beren 
omwille van hun vlees, huid en als trofee, maar ook voor galblazen en 
gal om producten behorende tot de ‘volksgeneeskunde’ (Traditional 
Medicine, TM) te maken.

waargenomen. En nu dus ook bij Maleise 

beren”. Samen met Derry Taylor onderzocht 

Dr. Davila-Ross gedurende twee jaar de beren 

in het Bornean Sun Bear Conservation Centre. 

Hoewel deze beren dus in principe solitair zijn, 

vertonen ze complex sociaal gedrag als ze bij 

elkaar worden geplaatst. Dit is te vergelijken 

met de sociale interactie tussen de bruine 

beren in Het Berenbos, die elkaar ook vaak 

opzoeken om te spelen. 

Dat zoogdieren die in principe solitair zijn in 

staat zijn tot het kopiëren van elkaars 

gezichtsuitdrukking is een enorme doorbraak. 

Het roept de vraag op of deze eigenschap 

misschien wel bij alle zoogdieren in meer 

of mindere mate aanwezig is, om de dieren 

zo in staat te stellen hun plaats binnen de 

leefgemeenschap te bepalen. ”Er wordt 

algemeen verondersteld dat we complexe 

vormen van communicatie alleen tegenkomen 

bij soorten met een complex sociaal 

systeem. Omdat Maleise beren voornamelijk 

solitair leven, spreken onze resultaten dit 

tegen. Ze laten een complexe vorm van 

gezichtscommunicatie zien die tot nu toe 

alleen bij sociale soorten is aangetroffen,” 

aldus onderzoeker Taylor. Bij de speelsessies 

werden twee duidelijk verschillende 

uitdrukkingen waargenomen, een met 

het tonen van de bovenste snijtanden, en 

één zonder. Volgens Taylor kan het exacte 

kopiëren van gezichtsuitdrukkingen inhouden 

dat de beren klaar zijn om wild te gaan spelen, 

of versterkt het de sociale band tussen de 

beren.

(Het onderzoek is gepubliceerd in Scientific Reports.)

https://www.nature.com/articles/s41598-019-39932-6
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een GreeP uit reCente BeAr Alerts

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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Nieuw bij CardShop

Gespecialiseerd in

litouwen
Direct nadat we eind 2018 drie verwaarloosde 

beren hadden gered uit een privé dierentuin 

in Litouwen (zie Berekrant 100), kwam een 

melding binnen van twee sterk vermagerde 

circusberen. Ook hier gingen we direct mee 

aan de slag! De situatieschets is als volgt: op 

een verlaten terrein staat een circustrailer 

met daarin twee kleine kooien waarin een 

mannetjes- en een vrouwtjesbeer permanent 

gehouden worden. De eigenaar gebruikt de 

dieren niet meer voor entertainment omdat 

één van de beren hem recentelijk heeft 

aangevallen. Hij wil de beren nog wel af en 

toe gebruiken voor fotoreportages of korte 

films voor advertenties. Dit zou dan in Letland 

plaatsvinden omdat hij in Litouwen de beren 

niet meer mag gebruiken. Ze zijn er slecht 

aan toe en hebben snel een goed dieet nodig 

om weer op krachten te komen. Er komt 

geen geld meer binnen en de eigenaar heeft 

veel schulden. Bears in Mind adviseerde haar 

lokale partner om voedsel voor de beren in 

te kopen en dit wekelijks zelf naar ze toe te 

brengen. De eigenaar geld geven om voedsel 

voor de beren te kopen leek ons geen goed 

idee. Inmiddels krijgen de dieren al twee 

maanden een uitgebalanceerd dieet van 

groente, fruit, brood, vlees en noten. Ze zien 

er al veel beter uit dan in december! Bears in 

Mind heeft inmiddels ook een nieuw tehuis 

voor ze gevonden, in Duitsland. Ze kunnen 

niet naar Rhenen komen want momenteel is 

er geen plaats in Het Berenbos. Aangezien 

de eigenaar de beren niet vrijwillig wil 

afstaan, is op het moment van schrijven de 

overheid begonnen met de procedure van 

inbeslagname. De beren zijn inmiddels fit 

genoeg om in mei op transport te gaan en de 

benodigde documenten zijn bijna compleet. 

In de volgende Berekrant zullen we een kort 

fotoverslag van deze redding plaatsen.

Frankrijk
Bears in Mind heeft al enkele jaren contact 

met een Franse organisatie die de beren in 

gevangenschap in Frankrijk in de gaten houdt. 

Het gaat hier met name om beren die gebruikt 

worden tijdens festivals en evenementen, en in 

circussen en pretparken. De Franse wetgeving 

staat dit soort praktijken van berenmisbruik 

helaas toe. Recentelijk kwam er een melding 

binnen dat in diverse Franse steden shows 

gepland stonden van een reizend circus waarbij 

vijf wolven en een Amerikaanse zwarte beer 

gebruikt werden. De Franse NGO die dit 

misbruik aan de kaak stelt heeft aangegeven 

alle steun te kunnen gebruiken om de Franse 

regering te overtuigen de wet hierover aan 

te passen. Bears in Mind en haar partners / 

netwerk zullen ondersteuning bieden.
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erkenninG vAn De zOGenAAMDe 
‘vOlksGeneeskunst’ (tM)

iJsberen invasie
In februari verschenen er diverse 
berichten over een invasie van ijsberen 
op de eilandengroep van Nova Zembla, 
Rusland. Een groep van meer dan 50 
ijsberen drong door tot het dorp Belusha 
Guba, en zorgde voor vele angstige 
momenten bij de bewoners. Videobeelden 
van ijsberen die op hun dooie akkertje 
door huizen liepen schoten de hele wereld 
over. Het nieuws kreeg extra kracht 
doordat de autoriteiten de noodtoestand 
uitriepen. Na enkele benarde dagen 
lukt het uiteindelijk om de beren te 
verdrijven. Diverse media noemden de 
klimaatsverandering als oorzaak van de 
problemen. Die visie wordt echter door 
vele experts betwist.

Al vanaf eind 2018 waren er veel ijsberen 
op Nova Zembla. Dit kwam door de 
uitzonderlijk late ijsvorming aan de 
westkant van Nova Zembla, waardoor de 
ijsberen niet weg konden. Pas in februari 
groeide het ijs weer aan, waardoor 
het probleem zichzelf eigenlijk vanzelf 
oploste; vanaf het moment dat er genoeg 
ijs was, lieten de ijsberen zich wegjagen. 
Dat de ijsberen zich op het woongebied 
van mensen begaven en het dorp binnen 
drongen, had een nogal banale oorzaak: 
de grote open afvalberg vlakbij Belusha 
Guba. Geoff York, senior conservator van 
Polar Bears International, zegt hierover: 
“Normaal gesproken vermijden ijsberen 
mensen. Ze beschikken echter over een 
uitstekende reukzin en als ze honger 
hebben, zullen ze hun natuurlijke angst 
overwinnen. Een open stortplaats heeft 
een enorme aantrekkingskracht en is een 
makkelijke voedselbron.”
De combinatie van late ijsvorming en de 
dichtbij gelegen afvalberg zorgde voor 
deze potentieel gevaarlijke situatie. Er 
zijn gelukkig plannen om de stortplaats te 
sluiten om zo dit soort problemen in de 
toekomst te kunnen vermijden.

Nieuws!
In de loop der jaren heeft Bears in Mind 

regelmatig artikelen in de Berekrant 

geplaatst over de (illegale) handel in dieren en 

onderdelen van dieren. Ook in deze Berekrant 

staat weer een artikel dat hieraan gelinkt is, de 

update van het onderzoek naar het effect van 

beerboerderijen op populaties wilde beren 

(zie de voorpagina). Steeds werd de enorme 

omvang van deze illegale handel benadrukt, 

en de hiermee gepaard gaande aanslag op 

veel wilde populaties van diersoorten zoals 

schubdieren, olifanten en schildpadden. Ook 

het gebrek aan handhaving kwam aan de orde; 

een verbod op handel is immers niets waard 

als de overtreders niet worden aangepakt. 

In Berekrant 76 uit 2013 beschreef Vincent 

Nijman, verbonden aan de Oxford Wildlife 

Trade Research Group, al de enorme ‘oogst’ 

aan beeronderdelen tijdens een (undercover) 

bezoek aan een aantal open wildlife markten 

in Myanmar: 36 schedels, 40 poten, 446 

hoektanden, 289 poten, en 21 stukken huid. 

Een conservatieve vertaling naar het aantal 

uit het wild gestroopte beren kwam uit op 

149 beren… En al deze producten worden 

gebruikt als grondstof voor de zogenaamde 

‘traditionele’ Aziatische medicijnenhandel, 

wat in het Engels Traditional Medicine (TM) 

wordt genoemd, en in het Nederlands 

misschien het beste vertaald kan worden als 

‘volksgeneeskunst’. Talloze illegaal verkregen 

beschermde planten en dieren, nota bene 

opgenomen in de door de IUCN opgestelde 

Rode Lijst van Bedreigde Dieren, worden 

gebruikt in vaak zeer dubieuze producten. 

In Azië is deze markt enorm, en nog steeds 

groeiende. China is al geruime tijd bezig met 

een lobby bij de World Health Organization 

om TM op te laten nemen in de ICD, de 

International Classification of Diseases. Dat 

China hierop gebrand is, is weinig verrassend: 

opname van TM in de ICD leidt direct tot een 

toename van de handel in alle producten die 

binnen de TM vallen. China is nu al bezig om 

deze genezingsvormen te exporteren naar 

de rest van de wereld. Een opname door de 

leden van de WHO zou een enorme boost 

betekenen. De WHO is eigenlijk al akkoord 

gegaan, maar het voorstel dient nog wel 

bekrachtigd te worden tijdens de komende 

bijeenkomst van alle leden, de WHO Assembly 

die eind mei in Genève plaatsvindt.

Daar gaat er gestemd worden over 

precies deze kwestie: wordt TM definitief 

opgenomen binnen de ICD? Veel 

natuurbeschermingsorganisaties zijn bang 

dat deze opname leidt 

tot een enorme groei 

van de vraag naar dieren 

en dieronderdelen. Met 

desastreuze gevolgen voor 

veel plant- en diersoorten. 

Want de illegale handel is nu al 

enorm, en de groei van de TM markt kan voor 

veel soorten de nekslag betekenen. Daarom 

heeft een aantal natuurbeschermingsclubs 

besloten een brief naar de WHO te sturen. 

Met daarin de specifieke aanbeveling om bij 

een eventuele opname van TM op te laten 

nemen dat deze niet kan koste mag gaan van 

wilde planten en dieren, en de handhaving 

gegarandeerd moet zijn. De tweede 

toevoeging is essentieel, want zoals al eerder 

opgemerkt: zonder handhaving hebben wetten 

geen enkele zin. Een strategie hiervoor dient 

te worden ontwikkeld in samenwerking met al 

bestaande convenanten als CITES (Convention 

of the Trade in Endangered Species) en CBD 

(Convention on Biological Diversity). Maar we 

willen graag ook alle bezorgde burgers hierbij 

betrekken. Daarom is een petitie opgezet die 

door iedereen getekend kan worden. Deelt u 

onze zorgen over de opname van TM? Laat dan 

ook uw stem horen en onderteken de petitie! 

Hoe meer stemmen, hoe meer impact.

www.thepetitionsite.com (zoek op TM en 

klik op de petitie)

Simone Eckhardt (SPOTS): 

“Wildlife heeft al te dealen 

met heel veel bedreigingen. 

Deze kan ze er echt niet meer 

bij hebben.”

https://www.thepetitionsite.com/nl-nl/takeaction/922/691/606/
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Robert Buchanan

Kijk goed naar de twee foto’s op deze pagina. Tussen de 
bovenste en de onderste foto zitten tien verschillen. Kun jij ze 
allemaal zien? Markeer elk verschil door er een rondje omheen 
te tekenen. Veel succes! (De oplossing staat op pagina 12)

Zoek de verschillen!



Twee jaar geleden is begonnen met de 

bouw van een nieuw buitenverblijf voor de 

oude dansberen in berenopvang Banostor, 

Servië. Bears in Mind heeft gezorgd voor de 

financiële middelen. ARKA, de beheerder 

van de berenopvang in Banostor, voert het 

project uit en overziet de constructie van 

het buitenverblijf. Helaas gaat dit niet zoals 

gepland en kampen ze in Servië met een 

structureel probleem: het vinden van goede 

bouwvakkers. Veel bouwvakkers uit Oost-

Europa gaan namelijk werken in West-Europa. 

Hier verdienen ze vele malen meer dan thuis 

waardoor goede werklieden bijna niet meer 

uitBOuw BerenOPvAnG servië
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te vinden zijn in het thuisland. In Banostor is 

al twee keer de bouw onderbroken geweest 

omdat de bouwvakkers plots meldden dat ze 

een beter betaalde klus hadden aangenomen in 

Duitsland! 

Bears in Mind heeft aangeboden een klein 

team van vrijwilligers de bouw af te laten 

maken, maar helaas is dit niet mogelijk 

vanwege de strenge wetgeving omtrent 

vrijwilligerswerk en ook het gebrek aan las- en 

andere specialistische apparatuur. De beren 

van Banostor zullen dus nog even geduld 

moeten hebben alvorens ze kunnen genieten 

van hun nieuwe buitengebied! 

https://www.bearsinmind.org/Project/Berenopvang-Servie


Bears in Mind Award 2019
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Op donderdag 23 mei vindt de tweede 

editie van de ‘Bears in Mind Award’ plaats. 

In 2018 werd dit evenement voor het 

eerst georganiseerd, en werden er drie 

‘Berenbeschermers van het jaar’ gekozen. 

Geert Dreschler, Jared Biljard en het 

peloton van Colin Bal ontvingen allemaal de 

‘Golden Bora’, een verguld tinnen beeld van 

voormalig dansbeer Bora, die nog jarenlang 

heeft genoten van een echt bereleven in 

Het Berenbos. 

Dit jaar is er maar 1 categorie met 

kandidaten, waaruit één uiteindelijke 

winnaar wordt gekozen. Net als vorig jaar 

kan het publiek via onze website op de 

kandidaten stemmen, maar elke kandidaat 

krijgt ook punten van een speciale jury. De 

opgetelde punten die via het stemmen en 

de jury zijn behaald, bepalen uiteindelijk wie 

er ‘Berenbeschermer van het jaar’ wordt. 

Gastvrouw is opnieuw Bears in Mind 

ambassadeur Bibi Dumon Tak en speciale 

gast is wetenschapper en presentatrice 

Anna Gimbrere. 

Trotse hoofdsponsor van de Bears in Mind 

Award is Themelion B.V. De muzikale 

omlijsting wordt dit jaar verzorgd door Die 

Flegel.

Arjen Brandon, themelion B.v.:
“Themelion is in 2005 gestart als adviesbureau op het gebied van complexe bouwprojecten. 

Kort na de start besloten wij jaarlijks een budget te reserveren voor goede doelen. Dan 

zoek je natuurlijk naar doelen die bij je passen. Hoewel we in bouwprojecten steeds meer 

aandacht besteden aan duurzaamheid, blijft de wereldwijde toename van bebouwing ten 

koste gaan van de natuurlijke leefomgeving van veel diersoorten. Daarom willen wij graag 

een doel steunen dat werk maakt van de bescherming van dieren. In eerste instantie raakten 

we daarover in gesprek met een grote internationale organisatie. Dat liep op niets uit, omdat 

we de aanpak erg formeel vonden en ook niet het idee hadden dat onze bijdrage een verschil 

zou maken. Door een bezoek aan Het Berenbos kwamen we in contact met Alertis. We 

herkenden ons meteen in de doelgerichte en transparante aanpak. Hier heb je als donateur 

klein of groot echt het gevoel dat je een verschil maakt. Inmiddels steunen we de beren al 

meer dan tien jaar en daarom vroegen we Bears in Mind of we voor de komende vijf jaar 

de samenwerking konden uitbouwen. Daarop kwamen zij met een idee waar wij meteen 

enthousiast over waren. Zo werd Themelion de trotse hoofdsponsor van de Bears in Mind 

Award!”

Jared Biljard met de Golden Bora

Arjan Postma Bibi Dumon Tak



De kAnDiDAten-steM OOk viA www.BeArsinMinD.OrG

Anna Gimbrere
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In 2019 zijn er vier kandidaten die aanspraak maken op de tittel ‘Berenbeschermer van het jaar’. Stuk voor stuk 
doorgewinterde berenliefhebbers die elk op hun eigen manier een geweldige bijdrage hebben geleverd aan Bears in Mind 
en de beren. Hieronder treft u een overzicht met een korte omschrijving van de kandidaten erbij. U kunt stemmen op de 
kandidaat van uw voorkeur via www. BEARSinMIND.org. Stemmen is mogelijk tot 21 mei 2019.

Speciale gast Bears in Mind Award 2019 

De Volkskrant noemde haar al ‘Media Talent van 2019’, ze heeft haar kennis al in heel 

veel TV programma’s geëtaleerd en ze schitterde onlangs ook als presentatrice van 

‘De Wilde Ruimte’ (VPRO). Het is dan ook vol trots dat we mogen zeggen dat Anna 

Gimbrere dit keer onze speciale gast is. Anna studeerde in 2014 af in de theoretische 

natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft ze de stap 

gemaakt naar televisie.

wanda en Jacques Beemsterboer
Wanda en Jacques verloren hun prachtige 

dochter Nadine toen haar vriend haar met  

geweld van het leven beroofde. Om haar jonge 

leven niet zo te laten eindigen, richtten zij de 

Nadine Foundation op. Deze stichting zet zich 

in voor het voorkomen van zinloos geweld en 

het bevorderen van dierenwelzijn. Vanaf het 

begin is er een sterke band met Het Berenbos, 

en namen Wanda en Jacques deel aan talloze 

Berefeesten. Steeds weer ging de opbrengst 

naar de beren. Samen vormen Wanda en 

Jacques een monument voor hun dochter en 

zijn zij een voorbeeld voor velen.

Arnold van hooft

De heer Van Hooft is al jarenlang een groot 

dierenliefhebber en sponsort Het Berenbos 

al lange tijd. Naast diverse kavels van Het 

Berenbos (voor de dierenwelzijnorganisatie 

Stichting Elly van Hooft-Saris) is de heer Van 

Hooft ook al lange tijd adoptieouder; eerst 

van Niki en later van Linh. Ook binnen zijn 

bedrijf doet hij veel aan de promotie van Bears 

in Mind.

hans heikamp

Vanaf de oprichting van Het Berenbos heeft 

Hans zich al ingezet voor de beren. Eerst door 

de initiator te zijn van de ‘Berenbosbol’, het 

brood in de vorm van een berenpoot dat nu 

nog elk jaar als ‘Berebrood’ door bakker Van 

Ledden wordt gemaakt voor het Berefeest. 

Verder regelde Hans jarenlang grote kortingen 

voor het drukken van de Berekrant en werden 

talloze advertenties kosteloos geplaatst. Ook 

de zilvertinnen berenlepels komen uit de hoge 

hoed van Hans. Een echte regelaar met een 

groot hart voor de beren.

De heer van emst
Ook voor deze editie is de heer Van 

Emst genomineerd. Hij is een echte 

dierenliefhebber die in zijn lange leven op 

diverse ongelooflijke manieren dieren en 

mensen in nood heeft geholpen. Zo voerde hij 

in het communistische Tsjecho-Slowakije de 

beren die door de politie in een leegstaande 

kasteelgracht gevangen werden gehouden. 

Het leverde hem een aantal dagen cel op, maar 

de beren is hij altijd trouw gebleven.

https://www.bearsinmind.org/Page/bears-in-mind-award-2019
https://www.bearsinmind.org/Page/bears-in-mind-award-2019


De winter van 2018 / 2019 gaat nu niet echt 

de boeken in als een strenge winter, maar 

gelukkig hielden de meeste beren zich aan 

de winterrust. Ze waren wel vaker wakker, 

maar bleven toch tot maart in winterrust. 

Toen de temperaturen omhoog gingen, waren 

de meeste beren binnen korte tijd wakker. 

Ook Dadon, de beer die meestal als eerste in 

winterrust gaat en als laatste wakker wordt, 

was eind maart al weer actief. Begin april 

werden ook de bomen weer langzaam groen, 

en manifesteerde de lente zich echt. Met het 

verschijnen van deze krant is het tijd voor 

een nieuwe fase: het paarseizoen. Inderdaad, 

lente…
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lente in het BerenBOs

Duuk

LinhMincho

WolfPesho

Check ook onze 
Facebookpagina

Keta

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 101

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 

Set berenlepels
Zes luxe zilvertinnen beren-

lepels in geschenkverpakking

€ 49,75 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

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 vel 10 stuks € 14,00

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

TIP

Totaal bedrag (inclusief verzendkosten)

Uitv
erkocht

ADOPtie nieuws                       
Igor heeft als enige beer in Het Berenbos 
zijn witte kraag behouden. Veel jonge beren 
hebben zo’n mooie kraag, die verdwijnt 
als de beren ouder worden. Dankzij zijn 
witte kraag is Igor bijzonder makkelijk te 
herkennen. Igor is opgegroeid met Diesel 
en Duuk, en nog steeds meestal naast Duuk 
te vinden. Hij is dol op spelen, en zoekt 

hiervoor vaak zijn speelmaatje Pesho op. 
Deze goedmoedige beer is ook het komende 
jaar weer geadopteerd door een anonieme 
berenbeschermer.

In Het Berenbos beschikken de twee Maleise 
beren Cindy en Linh over een zeer mooi 
verblijf, afgescheiden van de bruine beren 
en de wolven. Hier kunnen ze naar hartelust 
klimmen en ravotten. Cindy is nog steeds 
niet zo brutaal als Linh, maar de twee dames 
kunnen steeds beter met elkaar overweg. 
Cindy is dol op het eten van speciale hapjes, 
en is er altijd als de kippen bij om het lekkerste 
fruit te bemachtigen. Met haar lange nagels 
en grote spierkracht kan ze zelfs kokosnoten 
open breken. Ook dit jaar is Cindy weer 
geadopteerd door Arnold van Hooft 

Verzekeringen & Hypotheken.

Dit jaar was Dadon relatief vroeg ontwaakt uit 
zijn winterrust. Al in maart werd hij regelmatig 
bovengronds waargenomen. Meteen zocht 
hij zijn grote vriendin op, Björna. In de weken 
hierna lagen ze vaak heerlijk bij elkaar te 
slapen. Dadon is een enorm sociale beer, die 
een hekel heeft aan conflicten. De baas van 

Het Berenbos, Duuk, ontloopt hij het liefst, 
want Duuk wil nog wel eens duidelijk maken 
dat hij bovenaan in de rangorde staat. Sinds 
kort komt Dadon ook regelmatig op bezoek 
bij Mincho. Het klikt enorm tussen deze twee 
beren, en Dadon jaagt regelmatig de wolven 
weg als ze in de buurt van Mincho komen. 
Deze vriendelijke beer is ook dit jaar weer 
geadopteerd door Willeke Timmerman.

Dadon

Björna

Cindy

Igor

Wij danken alle adoptie-ouders voor hun steun!

https://www.bearsinmind.org/Steun-ons/adopteer-een-bruine-beer/adopteer-een-wolf
mailto:info@bearsinmind.org
https://webshop.bearsinmind.org/
https://webshop.bearsinmind.org/
https://webshop.bearsinmind.org/product/zilvertinnen-theelepels/
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Als lid van GlobeGuards is Bears in Mind natuurlijk 

weer aanwezig op de Dag van de Natuur, de veiling van 

natuurbelevenissen aangedragen door de leden van 

GlobeGuards. Locatie is Koninklijke Burgers’ Zoo in 

Arnhem, de datum is woensdag 2 oktober van 16.45 

tot 22.00 uur. De opbrengst van deze veiling is voor alle 

leden een zeer belangrijke inkomstenbron waarmee de 

diverse natuurbeschermingsactiviteiten kunnen worden 

voortgezet. De natuurbelevenissen zijn stuk voor stuk 

unieke ervaringen waarbij u bijvoorbeeld achter de 

schermen kunt kijken bij de organisatie. Aanmelden is 

gratis en kan via de GlobeGuards website: 

www.globeguards.nl/contact

In 2017 bood de familie Arts-Ummels succesvol op het 

veilingitem van Bears in Mind: Op berensafari in Roemenië! 

Bears in Mind ondersteunt al 12 jaar een project in de 

Karpaten, uitgevoerd door de lokale NGO Milvus Group. 

Op de eerste dag van de safari maakte de familie een 

wandeling in het berggebied boven Sovata, waar Milvus 

diverse beren heeft gezenderd. In dit gebied werden 

al diverse berensporen waargenomen en pas onlangs 

verlaten overwinteringsholen gespot. In de avond was 

het tijd voor beren spotten vanuit een speciale kijkhut. 

Enkele beren, vele everzwijnen en een vos kwamen op 

zo’n 20 meter afstand van de hut. Een hele bijzondere 

ervaring volgens de familie! Ook dit jaar verzilvert de 

familie Arts-Ummels een veilingitem, Berenbescherming 

ervaren in Armenië. Tijdens deze belevenis wordt een 

gerehabiliteerde weesbeer vrijgelaten in het wild!

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 en Bert de Smidt

Eindredactie: Bert de Smidt

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

OPlOssinG Puzzel PAGinA 6

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

Bernhard karl kleine Duitsland
M. th van voren-van royen zeeland
G.M.G. koppert utrecht
J. van der Bilt Frankrijk
z.e. hekkema Groningen
h.s. Joosten - Mogendorff utrecht
l. Martens noord-holland
J.l.G. Bleeker Gelderland
e. kuijt utrecht
w. verhoeven noord-Brabant
J. klomp Gelderland

DAG vAn De nAtuur
Beregulle gevers!

Naam: Bears in Mind

Adres: Postbus 9

Postcode: 3910 AA

Woonplaats: Rhenen

Land: Nederland

Incassant ID: NL71ZZZ411861020000

Kenmerk machtiging: Donatie Berekrant 101

Doneer voor de Beer

http://www.globeguards.nl/contact
https://www.bearsinmind.org/Steun-ons/Beren-als-erfgenaam
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/

