
Enkele tientallen jaren geleden was 
veel van het natuurlijke landschap 
hier in Kalimantan bedekt met 
de rijkste laaglandregenwouden 
van Borneo. De dichte bebossing 
van enorme Dipterocarp 
hardhoutbomen trokken in de 
jaren zestig intensieve houtkap 
aan. En helaas zijn deze bossen 
sindsdien op grote schaal vernietigd, 
mede door grootschalige 
infrastructuurontwikkelingen, grote 
menselijke druk, vernietigende 
bosbranden, stroperij, en illegale 

houtkap.
Het Sungai Wain-bos is een 
klein reservaat met het laatst 
overgebleven primaire bos in dit 
voorheen rijke landschap. Het 
werd gesticht door de Sultan 
van Kutai in de jaren dertig en is 
gelukkig nog steeds de thuisbasis 
van honingberen, nevelpanters 
en vier andere katachtigen, negen 
primaatsoorten, waaronder een 
populatie van geherintroduceerde 
orang-oetans en bijna 300 
vogelsoorten. Om de overleving 

van de grotere zoogdiersoorten 
op langere termijn te waarborgen, 
werken we aan een uitgebreid 
programma om de locatie van 
belangrijke corridorgebieden tussen 
het overgebleven bosgebied en 
belangrijke alluviale gebieden in 
dit landschap in kaart te brengen. 
Hierdoor blijft het voor diverse 
populaties wilde dieren mogelijk 
om van het ene naar het andere 
leefgebied te bewegen, waardoor 
uitwisseling van genetisch materiaal 
nog steeds kan plaatsvinden.

Bears in Mind ondersteunt het programma voor het behoud van het leefgebied van de bedreigde Maleise- of 
honingberen in Oost-Kalimantan, waar we ons richten op het monitoren van populaties in het Sungai Wain 
Protection Forest. Ook worden met behulp van cameravallen in het omringende landschap belangrijke 
potentiële corridors voor de beren in kaart gebracht. Dit project maakt deel uit van ons doel om op langere 
termijn honingberen en hun leefgebied in dit deel van Indonesië veilig te stellen. Bears in Mind, en ook 
Ouwehands Dierenpark, hebben fondsen beschikbaar gesteld voor lokale patrouilleteams om het stropen van 
honingberen en andere dieren in het wild te stoppen. Daarnaast ondersteunt Bears in Mind de ontwikkeling van 
het educatie en bewustwordingswerk in het centrum voor honingberen sinds de oprichting in 2005.
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BEKEND VAN HET 
BERENBOS IN RHENEN

CODES
Donateurs hebben bij 
Berekrant 104 unieke 
codes ontvangen 
voor het Berefeest. 
Deze zijn helaas 
niet meer geldig op 
de geselecteerde 
data, maar u kunt 
ze inwisselen voor 
een gratis ticket 
voor Ouwehands 
Dierenpark in de 
maanden juni en juli. 
Kijk op pagina 9 voor 
meer informatie.

BEREWEETJE
Vanwege het coronavirus 

wordt deze Berekrant 

alleen digitaal verstuurd.

Samen
zijn we

Beresterk
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In Berekrant 103 schreven we over het project 

in Bosnië Herzegovina waar we van plan zijn om 

een opvang voor beren te bouwen. Het land 

heeft voor zover bij ons bekend minimaal 14 

beren in gevangenschap. Inmiddels zijn we weer 

een stap dichterbij het definitieve plan om een 

‘Berenbos’ in Bosnië Herzegovina te bouwen. 

We krijgen hierbij ook hulp van een van de 

bekendste hekwerkbouwers van Nederland, 

ABC Hekwerk, die uiterst bruikbare 

gaashekwerken wil doneren voor dit project. 

Deze hekwerken zijn afkomstig van een project 

van Shell Moerdijk, waar door verandering van 

regels het hekwerk vervangen moest worden. 

Beste Berenbeschermer,

We horen het nog dagelijks herhaald worden: 

we leven met z’n allen in ongekende tijden 

met een onzekere toekomst voor ons. Het 

coronavirus heeft de afgelopen twee maanden 

de gehele wereld in haar greep gehouden. 

Op pagina 8 van deze krant heb ik een stuk 

geschreven over de mogelijke herkomst van 

het virus en de rol van wilde dieren hierin. 

Gelukkig zijn er langzaamaan weer positieve 

geluiden te horen en kunnen we heel 

voorzichtig de draad weer oppakken. Uit de 

natuur en de dierenwereld komen gemengde 

boodschappen: aanzienlijk schonere lucht, 

dieren die door de rust op plekken gezien 

worden waar ze anders nooit zouden komen, 

maar helaas ook een toename van stroperij 

op bijvoorbeeld neushoorns doordat 

parkwachters gedwongen thuis moeten blijven 

of ontslagen worden. Laten we hopen dat de 

situatie de komende maanden weer beter in 

balans zal komen. 

Bij Bears in Mind hebben we in maart afscheid 

genomen van collega Bert de Smidt en zullen 

we het voorlopig met een afgeslankt team 

moeten doen. Gelukkig is de motivatie om 

beren te beschermen groter dan ooit en 

hebben we in april tijdens de Bears in Mind 

EEn BErEnBOs in 
BOsnië

De lokale partner heeft de afgelopen maanden 

(voor de corona-uitbraak) met de meeste 

partijen en relevante ministeries gesproken 

om zo een goed beeld te krijgen hoe men 

tegen dit plan aankijkt en wat er allemaal 

voor nodig is om dit te realiseren. Ook is een 

voorlopig financieel kader opgesteld zodat 

we een heel globaal idee hebben waar Bears 

in Mind rekening mee moet gaan houden. 

Hopelijk kunnen we de voorbereidingen 

spoedig hervatten, zodra de coronamaatregelen 

versoepeld worden. In de volgende Berekrant 

zullen we uitgebreid schrijven over de 

vorderingen! 

Project Commissie vergadering weer een 

aantal interessante nieuwe berenprojecten 

goedgekeurd: twee in Roemenië, een project 

in Pakistan, in Vietnam en in Armenië! 

Meldingen over beren in nood worden 

nog altijd van over de hele wereld in onze 

database Bear Alert gemeld. Met onze 

beperkte financiële middelen en tijd proberen 

we zoveel beren te helpen als mogelijk 

is. Op pagina 3 geven we enkele recente 

voorbeelden. Verderop in deze krant, pagina 

7, is te lezen hoe de collega’s van Free the 

Bears hard werken aan het eerste hulp 

centrum voor weesbeertjes in Laos, wat Bears 

in Mind financieel gesteund heeft. 

Helaas zijn door de maatregelen rondom het 

coronavirus al onze grote evenementen van 

dit jaar afgelast. Hierover leest u meer op 

pagina 9. Gelukkig zijn Het Berenbos en de 

beren vanaf 6 juni weer zes zondagavonden 

te bewonderen op NPO1, in het programma 

‘Het Echte Leven in de Dierentuin’! Lees hier 

meer over op pagina 12 van deze krant. 

Veel leesplezier!

Een beresterke groet,

Koen

Tot dusver zijn tussen oktober 
2019 en maart 2020 bijna 4.000 
zogenaamde cameraval-nachten 
(een cameraval-nacht (TN) is 
een periode van 24u waarbij één 
cameravalstation actief is) verkregen 
in het Sungai Wain-bos. Hierbij zijn 
18 onafhankelijke waarnemingen 
van honingberen gedaan. We hopen 
de komende zes maanden nieuwe 
locatiegegevens van honingberen en 
andere bedreigde soorten uit de twee 
andere aandachtsgebieden te kunnen 
verzamelen. Naast honingberen 
hebben camera’s een groot aantal 
andere ‘cryptische’ soorten op 
Borneo gedocumenteerd; van de 
schuwe bedreigde Borneospiegelpauw, 
de zeldzame platkopkat, het door 
intensive stroperij bedreigde 
schubdier of pangolin, tot de prachtige 
neusaap. Elke succesvolle foto van 

één van de cameravallen herbevestigt 
hoe ongelooflijk bijzonder deze 
overgebleven bosgebieden zijn!

Deze langetermijnvisie om zoveel 
mogelijk van de biodiversiteit en 
connectiviteit in dit kwetsbare 
laaglandlandschap in stand te houden, 
om het voortbestaan van deze 
prachtige en zeldzame soorten te 
garanderen, komt steeds meer onder 
druk te staan door plannen om de 
nieuwe Indonesische hoofdstad in 
Oost-Kalimantan te bouwen. Niet ver 
van het onderzoeksgebied vandaan. 
De veelbesproken nieuwe hoofdstad in 
Borneo zou een ‘groene stad’ moeten 
worden die geen van de overgebleven 
bossen zal aantasten. Maar met zo 
weinig resterend bosgebied en wilde 
dieren die steeds kwetsbaarder en 
zeldzamer worden, zullen we moeten 

zien wat de toekomst ons gaat 
brengen. Op dit moment hebben 
ernstige beperkingen vanwege het 
coronavirus het veldwerk en reizen 
gecompliceerd gemaakt. Ook zal de 
economische recessie van invloed 
zijn op ontwikkelingsplannen van de 
nieuwe hoofdstad. Hopelijk zal het 
tot grootschalige heroverweging 

leiden, wat nu echt prioriteit zou 
moeten krijgen, en hoe mensen 
en de natuurlijke wereld op deze 
planeet naast elkaar kunnen 
bestaan!

Door Gabriella Fredriksson
www.pronaturafoundation.org
www.beruangmadu.org

Honingbeer

Marmerkat

NeusaapHoningbeer
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BEAr ALErts Op hOOg nivEAu
Oekraïne
In 2019 ging Bears in Mind een samenwerking 

aan met een Poolse universiteit en twee 

zusterorganisaties in Duitsland. Doel is de 

gezamenlijke partner in de Oekraïne te helpen 

met de enorme uitdaging om de situatie 

voor de beren in gevangenschap in dat land 

te verbeteren. Er zitten naar schatting meer 

dan 400 beren onder vaak erbarmelijke 

omstandigheden in kleine dierenparkjes, bij 

mensen in de achtertuin of nabij restaurants en 

benzinestations. Naast beren worden vaak ook 

tijgers en leeuwen in privébezit aangetroffen. Er 

wordt ook op diverse plekken met de dieren 

gefokt, gezien het relatief hoge aantal beertjes 

dat ieder voorjaar weer via social media de 

wijde wereld bereikt. De regering lijkt hier 

vooralsnog geen probleem mee te hebben. Het 

project team had half maart 2020 een meeting 

gepland met de verantwoordelijke minister in 

Kiev, samen met Stichting Vier Voeters die ook 

betrokken is bij het project in de Oekraïne. 

Helaas werd de meeting vanwege COVID-19 

tot nader order gecanceld. Ondertussen 

werd wel een oplossing gevonden voor twee 

Aziatische zwarte beren in nood, in het oosten 

van Oekraïne nabij Charkov. Een paar maanden 

eerder werden de twee beren gemeld via Bear 

Alert, een bijzondere situatie aangezien deze 

soort niet vaak in Europa in privébezit wordt 

gehouden. Na een intensieve zoektocht en 

diverse overleggen, werd een nieuw tehuis 

voor de twee beren gevonden in Noord 

Duitsland. Voorlopig zullen de beren niet weg 

kunnen vanwege de corona maatregelen, maar 

zodra het transport zal plaatsvinden zullen 

we hier verder over berichten. Ondertussen 

ondersteunen we de eigenaar van de beren 

financieel om beter voedsel voor de beren te 

kopen zodat de dieren kunnen aansterken voor 

de lange reis.  

Azerbaijan 
Bears in Mind krijgt ieder jaar enkele meldingen 

van beren bij benzinestations of restaurants in 

Azerbaijan. Door gebrek aan een betrouwbare 

partner in dat land kwam het er eerder niet van 

om te werken naar een lokale oplossing voor 

de diverse beren. In 2017 kwam Bears in Mind 

in aanraking met Joep van de Vlasakker die voor 

de Azerbeidjaanse staat bij diverse projecten 

betrokken was, o.a. het uitzetten van wisenten 

en gazellen, maar ook met een hervormingsplan 

voor de dierentuin in Baku. Hieronder viel ook 

het berenverblijf. Helaas kwam dat project na 

een jaar tijdelijk weer stil te liggen vanwege 

achterstallige betalingen door de staat. 

Dit weerhield ons er niet van om te kijken 

naar oplossingen voor de diverse beren in 

gevangenschap die door het hele land verspreid 

zitten. Eind 2019 stelden we een gezamenlijke 

brief op, gericht aan de verantwoordelijke 

minister van milieu, met het aanbod om hen te 

helpen met dit probleem. Beren zijn immers 

een beschermde diersoort in Azerbaijan, 

het is verboden deze dieren in privébezit te 

hebben. We zouden de eerste twee beren 

opvangen buiten Azerbaijan, er was inmiddels 

een potentieel nieuw tehuis voor ze gevonden, 

om zo aandacht te genereren voor de beren in 

het land en te werken naar het bouwen van een 

beren educatie- en opvangcentrum voor alle 

beren aldaar. Hiervoor zal een inventarisatie 

gedaan worden, zoals we ook recentelijk 

hebben gedaan in Bosnië. We wachten nog op 

antwoord van de minister, ook hier gooit het 

coronavirus roet in het eten… 

Kroatië
In Kroatië zijn er gelukkig bijna geen beren 

meer die dag in dag uit in een noodlottige 

situatie leven. We zeggen bijna, want de 

laatste twee zijn ‘berucht’ en we proberen al 

meerdere jaren de aandacht van de regering 

te krijgen voor deze zaak. Samen met een 

lokale dierenwelzijnsorganisatie, Stichting Vier 

Voeters en Kroatische berenexpert Djuro 

Huber heeft Bears in Mind afgelopen jaar, 

na de zoveelste melding door een toerist, 

een dringende brief gestuurd gericht aan de 

verantwoordelijke minister om de wet te 

handhaven en deze dieren in beslag te nemen. 

De twee beren worden al jaren achter een 

restaurant gehouden en in het hoogseizoen 

stoppen er dagelijks vele bussen vol toeristen. 

De reisbureaus krijgen commissie van het 

restaurant om de toeristen er te laten eten. 

Als attractie zijn de beren volgens de eigenaar 

een belangrijke bron van inkomsten. Omdat 

deze kwestie al lang loopt en de overheid 

in dit specifieke geval vooralsnog geen 

actie lijkt te ondernemen, vrezen we dat 

de eigenaar tijd probeert te rekken om een 

dierentuinvergunning te verkrijgen zodat 

het houden van de beren volkomen legaal 

zal worden. Corruptie lijkt hier een rol te 

spelen. We laten het er echter niet bij zitten 

en zullen dit jaar opnieuw proberen om de 

beren vrij te krijgen. Stichting Vier Voeters zal 

ze opvangen in een van hun centra, mocht het 

zover komen. 
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De twee beren die vorig jaar verhuisden van 

het kleine Bulgaarse bergdorpje Vlahi naar 

het kleine Italiaanse bergdorpje Aprica zijn 

inmiddels ontwaakt uit een milde winterrust 

periode. Begin januari waren de beren nog 

grotendeels wakker, maar verbleven wel de 

meeste tijd al ieder in hun eigen binnenverblijf. 

Toen er meer dan een meter sneeuw viel, 

werd het voor de beren toch echt tijd om te 

slapen en dat deden ze dan ook twee maanden 

af en aan. Zoals ook de beren in Het Berenbos 

meestal de winter doorbrengen. De huidige 

eigenaar / verzorger van de beren, Bernardo 

Pedroni, laat Bears in Mind weten hoe hij 

afgelopen winter dagelijks de berg op is gegaan 

om te kijken of de beren al in winterrust waren 

en hoe het met ze ging. Hij nam appels mee 

Het is belangrijk om de voedingsecologie van 

bruine beren te bestuderen: om erachter te 

komen wat de populatiedichtheid is, om te zien 

hoe beren zich door het landschap bewegen 

en wat hun territorium is, en natuurlijk om 

meer inzicht te krijgen in de vegetatie van hun 

leefgebied. Al deze gegevens zijn nodig bij de 

bescherming van de soort en zijn leefgebied. 

Bruine beren zijn opportunistische omnivoren, 

die hun gevarieerde dieet aanpassen gelang het 

seizoen en de beschikbaarheid van bepaalde 

voedselitems. Het dieet van bijvoorbeeld bruine 

beren in Scandinavië verschilt nogal van het 

dieet van bruine beren in Spanje: in Noord 

Europa hoofdzakelijk voedsel van dierlijke 

afkomst in het voorjaar en zomer, tegen een 

hoofdzakelijk plantaardig dieet in Zuid Europa. 

Onderzoekers hebben het dieet van Syrische 

bruine beren in een van de grootste nationale 

parken van Iran, Golestan National Park 

(GNP), in kaart gebracht en kwamen tot de 

conclusie dat deze ondersoort van de bruine 

beer bijna geheel herbivoor is. Door poep te 

voor als ze wakker waren. Toen ze in april 

wakker werden, was Bernardo bij ze om ze te 

‘verwelkomen’ en maakten de eerste foto’s 

met zijn camera. Op het moment van schrijven, 

half april, zouden al vele schoolkinderen naar 

de beren zijn komen kijken, maar door het 

coronavirus en het epicentrum van de Europese 

uitbraak op 175km afstand, blijft het erg stil in 

het educatiecentrum waar de beren onderdeel 

van zijn. De burgemeester van Aprica heeft 

beloofd om duizend entreekaartjes voor het 

educatiecentrum op te kopen, om de beren 

enigszins te helpen in deze moeilijke tijd. Hij zal 

deze tickets aan hotels uitdelen om gasten uit 

de wijde omgeving naar de beren te ‘lokken’. 

Zodra het toerisme weer op gang komt, zullen 

Buya en Medo jong en oud  doen verbazen!   

verzamelen en te analyseren werden maar liefst 

22 verschillende voedselitems gevonden. 78% 

bestond uit zogenaamde ‘soft mast’ (m.n. fruit) 

zoals wilde appel en peer, meidoorn, kerspruim 

en ook zonnebloempitten. 21% bestond uit 

zogenaamde ‘hard mast’ items zoals eikels en 

andere noten. Minder dan een half % van de 

resterende items die werden aangetroffen, 

hadden een dierlijke herkomst – wild zwijn. 

Het enige item dat te herleiden was naar 

mensen, waren druiven. Waar beren in andere 

delen in de wereld relatief veel door mensen 

gecultiveerd voedsel consumeren, en er dus 

veel conflicten zijn tussen beer en mens zijn, 

is dit gelukkig nauwelijks het geval in GNP in 

Iran. Helaas is aanhoudende droogte in de regio 

een groeiend probleem en is er in sommige 

seizoenen veel minder natuurlijk voedsel voor 

de beren te vinden. Hierdoor neemt de kans 

op conflicten tussen beer en mens steeds 

meer toe, naar mate beren buiten het park een 

alternatieve voedselbron zoeken (zoals maïs en 

fruit uit boomgaarden).

Buya en Medo ontwaken in italië

Wat eet een beer in iran?
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is Er EEn niEuWE “BrunO” in 
DuitsLAnD?

Beer in noord-spanje

In een natuurpark in Noord-Spanje is voor 
het eerst in 150 jaar weer een bruine beer 
gespot en op camera vastgelegd! Het dier, 
een mannetje van tussen drie en vijf jaar 
oud. Volgens National Geographic España 
gaat het om de eerste waarneming van een 
bruine beer in het park Invernadeiro in de 
regio Galicië, sinds 150 jaar. Experts menen 
dat de bruine beer in het gebied net boven 
de grens met Portugal de winter heeft 
doorgebracht. Op de beelden is te zien 
hoe het dier overdag op zoek naar voedsel 
stenen omdraait en ’s nachts rechtop 
tegen bomen schuurt. De bruine beer is in 
Spanje bedreigd en staat sinds 1973 onder 
bescherming. In Spanje leven tussen de 
290 – 330 wilde beren in twee gescheiden 
populaties in de regio Cantabrië voor, ten 
oosten van Galicië.

Nieuws!
Op 23 oktober 2019 werd er een bruine beer 

op een cameraval vastgelegd in Beieren. De 

beer is een jong mannetje, zeer waarschijnlijk 

afkomstig uit de populatie in Trentino in Italië. 

Hij is Duitsland binnengelopen op zoek naar een 

vrouwtje. Af en toe laat hij zijn sporen achter. 

De verantwoordelijke overheidsdienst wil niet 

onthullen waar de beer zich precies bevindt om 

een massale opwinding te voorkomen.

vormt de beer een gevaar?
Ook al bevindt zo’n wild dier zich momenteel 

in Beieren, de beer vormt geen gevaar voor 

mensen en wandelaars in de omgeving hoeven 

zich niet anders te gedragen dan voorheen. In 

het beste geval moeten hondenbezitters hun 

honden aangelijnd houden, zo deelt een expert 

van het Beierse Staatsbureau voor Milieu mede. 

Monitoring is nodig om precies de bewegingen 

en populatiegrootte van “grote roofdieren” 

zoals beren, wolven en lynxen te kennen. 

Cameravallen zijn hiervoor een uitstekend 

middel. De kans om de beer te spotten is 

echter heel klein. In de Duitsland omringende 

landen is de situatie echter anders: momenteel 

leven er ongeveer 60 beren in Trentino, 

Italië. In Slovenië zijn dat er 450. Beren leven 

bijvoorbeeld ook in Zweden. Zweden heeft het 

grote voordeel dat men al heel lang met beren 

en wolven samenleeft. Dat betekent dat er veel 

rust onder de lokale bevolking heerst. Maar in 

Duitsland is dat anders, men is een dergelijk 

dier niet meer gewend. Samenleven is de 

uitdaging om met elkaar te leren omgaan, met 

elkaar te leven en iedereen de ruimte te geven 

en met respect te behandelen. 

Bruno de “probleembeer”
Helaas ging het 14 jaar geleden mis met 

de komst van “Bruno”, ook in Beieren. Hij 

doodde 32 schapen en geiten, plunderde 

talrijke bijenkorven en kippenhokken en werd 

als zogenaamd “probleembeer” bestempeld. 

Bruno – eveneens een mannetjesbeer 

uit Trentino - liet in 2006 een spoor van 

verwoesting achter. Mislukte pogingen om hem 

te vangen, sensationele mediaberichten en ruim 

€100.000 euro aan schade was het resultaat. 

Op 26 juni 2006 werd Bruno doodgeschoten. 

Tegenwoordig staat hij opgezet in het museum 

‘Mensch und Natur’ in München. Langzaam 

komen wilde dieren terug. Tot nu toe is 

de bruine beer een enkel geval geweest, in 

tegenstelling tot de wolf, waarvan er inmiddels 

meer dan 100 packs zijn (eind 2019). Ook 

de lynx keert langzaam terug in het Duitse 

landschap. 

Alweer weg?
De laatste sporen van de bruine beer in Beieren 

dateren van eind februari van dit jaar. Omdat 

hij niet gezien is tussen oktober 2019 en 

februari 2020 vermoed men dat hij de winter in 

Duitsland heeft doorgebracht. Afgelopen week 

informeerde Bears in Mind bij de berenexpert 

in Trentino en hij verwacht dat het jonge 

mannetje alweer is teruggekeerd naar Italië. We 

houden iedereen op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen via onze website en social media 

kanalen!

Het nieuws verspreidt zich snel: een beer wandelt door Beieren. Zijn sporen werden opgemerkt bij kasteel Linderhof. 
Is dit een nieuwe “probleembeer” zoals Bruno in 2006, die 32 schapen doodde?

Beer Bruno 2006

Beer Bruno in het museum ‘Mensch und Natur’ in München. Nachtopname van wilde beer nabij het ski-resort Garmisch-Partenkirchen.
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Robert Buchanan

horizontaal
5.  Welk ander dier wordt er 

beschermt bij het project in 
Slowakije?

7.  Wat hebben de beren in Het 
Berenbos gemeen met elkaar?

9.  Wie schitterde in het heerste 
seizoen van ‘Het echte leven in de 
dierentuin’?

10. Waar houden beren heel erg van?
12.  Hoe heten de knuffels in onze 

webshop?
15.  Waar stroomt het water in  

Het Berenbos vandaan?
16.  Hoeveel beren wonen er in  

Het Berenbos?
17. Wat zijn Tory en Wolke van elkaar?
18. Waar slapen de beren meestal in?

verticaal
1.  Wie is de  kleinste beer van  

Het Berenbos?
2.  Wie is de grootste beer van  

Het Berenbos?
3. Waarin woonde Dadon eerst?
4. Wat is het kenmerk van Igor?
5. Welke kleur heeft Duuk?
6.  Waar komen Pesho, Mincho en 

Maria vandaan?
8. Wat doen beren in de winter?
11.  Wat moesten de beren vroeger 

vaak tegen hun zin doen?
13.  In welke dierentuin ligt Het 

Berenbos?
14.  Wie zijn de huisgenoten van de 

beren in Het Berenbos?
17.  Welke vis vinden de beren erg 

lekker?

Het Berenbos 
kruiswoordraadsel



Onze partner in Zuidoost Azië, Free the 

Bears (FTB), legt op dit moment de laatste 

hand aan hun nieuwste 1e hulp centrum voor 

weesbeertjes in het Tat Kuang Si Bear Rescue 

Centre. De laatste jaren is er een groeiende 

online handel (met name via Facebook en 

Whatsapp) in weesbeertjes uit het wild. Bears 

in Mind heeft fondsen beschikbaar gesteld 

voor de bouw van de zogenaamde cub nursery 

& intensive care unit. Het hoofd complex 

bestaat uit een gebouw waar de jonge beertjes 

op de begane grond bij binnenkomst direct 

behandelt worden en kunnen bijkomen van 

de vaak erbarmelijke start van hun leven. Hier 

is ook een quarantaine ruimte met 4 aparte 

dens en een overdekte ‘binnenspeeltuin’ 

Beertjes na hun redding

CuB nursEry & iCu in LAOs BijnA KLAAr!
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gemaakt. Op de eerste verdieping zijn enkele 

kamers ingericht voor de verzorgers die in 

deze belangrijke fase van het leven van de 

weesbeertjes 24 uurzorg moeten kunnen 

bieden. Aan het gebouw is een 400m2 

groot omheind verblijf gecreëerd voor de 

al wat grotere weesbeertjes, met veel klim 

mogelijkheden en een zwemvijver. FTB 

heeft inmiddels twee opvangcentra in Laos, 

voornamelijk voor Aziatische zwarte beren, 

maar ook pangolins, slangen, makaken, rode 

panda’s en andere in beslaggenomen wilde 

dieren die tijdelijk of permanent onderdak en 

verzorging nodig hebben. Daarnaast heeft FTB 

berenopvangcentra in Cambodja en Vietnam, 

waar ook met name beren zijn ondergebracht.  



BErEn & hEt COrOnAvirus
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Berengal tegen corona?!
Voor veel mensen in Azië (maar ook in delen 

van Afrika en Zuid Amerika) zijn wilde dieren 

een delicatesse of is het eten van deze dieren 

of delen daarvan heel normaal. Wilde dieren 

worden (illegaal) verhandeld omdat er in Azië 

grote vraag is naar delen van dieren die een 

heilzame werking zouden hebben tegen allerlei 

kwalen en ziektes. Ze worden dan verwerkt in 

traditionele Chinese medicijnen (TCM). Onder 

andere neushoorns, schubdieren, tijgers en 

diverse beersoorten worden hierdoor ernstig 

bedreigd. Al sinds de 8ste eeuw wordt de gal 

van bijvoorbeeld verschillende soorten beren 

gebruikt in TCM, met name de Aziatische 

zwarte beer. De vloeistof wordt afgescheiden 

door de lever en opgeslagen in de galblaas. Het 

bevat grote hoeveelheden ursodeoxycholzuur, 

waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het 

helpt tegen leverziekten en voor het oplossen 

van galstenen. Ursodeoxycholzuur is al 

tientallen jaren lang wereldwijd beschikbaar als 

synthetisch gefabriceerd geneesmiddel. Ook 

zijn er honderden plantaardige alternatieven 

voor berengal, vaak goedkoper en veiliger 

dan de berengal verkregen van zieke beren op 

berengalboerderijen. Het bizarre is dat China 

sinds maart 2020 TCM genaamd Tanreqing 

actief promoot, waar berengal in verwerkt 

is, als middel tegen het coronavirus! En dat 

terwijl juist de handel in wilde dieren zeer 

waarschijnlijk een cruciale rol heeft gespeeld in 

het overslaan van het COVID-19 virus van dier 

op mens. 

Zo is het mierenetende schubdier, ook wel 

bekend als de pangolin, waarschijnlijk de 

veroorzaker van het coronavirus. Het diertje 

zou een ’tussengastheer’ zijn geweest. Het 

coronavirus is ontstaan bij een ander dier, zeer 

waarschijnlijk een vleermuis waarvan bekend 

is dat ze diverse soorten (corona)virussen 

bij zich dragen, en vervolgens overgegaan op 

het schubdier. Dat dier zou het overgebracht 

hebben op mensen. Veel wilde dieren die 

je aantreft op markten zoals in het Chinese 

Wuhan, de brandhaard van COVID-19, zijn 

illegaal uit het wild gehaald en kunnen dus 

een virus bij zich dragen. Als wilde dieren 

gefokt en / of tentoongesteld worden op 

onhygiënische open markten, leven ze vaak 

in zeer slechte omstandigheden, hetgeen een 

virusoverdracht van het ene op het andere dier 

vergemakkelijkt. Maar uiteindelijk ook op de 

mens. We noemen dit soorten infectieziekten 

die van dieren op mensen overspringen ook 

wel zoönosen. 

Een verbod op de handel in wilde 
dieren?
Het is belangrijk dat er strengere maatregelen 

genomen worden als het gaat om de (illegale) 

handel in wilde dieren en dat dierenmarkten 

zoals in het Chinese Wuhan, permanent 

gesloten worden. Juist dit soort markten zijn 

potentiële brandhaarden voor virusuitbraken. 

China heeft naar aanleiding van het 

coronavirus, een permanent verbod ingesteld 

op de consumptie van wilde dieren. Ook 

handel in deze wilde dieren, wanneer het 

doel consumptie is, is nu verboden. De vraag 

is echter of China dit permanente verbod 

zal (kunnen) handhaven. Tijdens de SARS-

uitbraak, die ook ontstond op een markt, riep 

de regering een verbod af, dat werd langzaam 

teruggedraaid toen de crisis voorbij was. 

Daarnaast zijn er heel veel andere landen waar 

dit soort markten het straatbeeld nog steeds 

bepalen, zoals Indonesië. 

hoe nu verder?
Wereldwijd maken veel natuurbeschermings-

organisaties zich druk over de (illegale) 

handel in wilde dieren, die volgens het World 

Economic Forum jaarlijks ‘goed’ is voor 7-23 

miljard USD$! De vraag vanuit Azië naar 

TCM, of gewoon omdat een dier als eetwaar 

of als exotisch huisdier wordt gezien, leidt 

tot een enorme (illegale) handel. Deze handel 

is een bedreiging voor veel dieren, voor 

de biodiversiteit van onze wereld en zorgt 

dus ook voor gezondheidsrisico’s. Het is 

van groot belang dat de rest van de wereld 

druk houdt op China, om het verbod op 

handel in wilde dieren permanent te maken. 

Ook moet erop aangedrongen worden dat 

wilde dieren niet langer verwerkt worden 

in TCM. Verder moeten alle markten waar 

(wilde) dieren verkocht worden, gesloten 

worden. Dat kan bijvoorbeeld middels de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 

waarbij alle landen van de wereld aangesloten 

zijn. Onlangs hebben zo’n 250 dier- en 

natuurorganisaties hun handen ineen geslagen. 

Er is onlangs een open brief opgesteld 

die verstuurd is naar de WHO. Vanuit 

Nederland is de brief naast Bears in Mind 

ook ondertekend door o.a. Stichting SPOTS, 

World Animal Protection Nederland, Stichting 

AAP, IFAW en enkele leden van GlobeGuards. 

Inmiddels heeft de WHO het dringende advies 

overgenomen en de zorg uitgedragen aan 

China. Hoe dit verder zal verlopen, vertellen 

we graag in de volgende Berekrant!

Vietnam Bearfarm

Wet market waar wilde dieren worden verkocht Beer in galbeerboederij

Berengal Delen van wilde dieren 
te koop 

Inmiddels houdt het coronavirus (ook wel bekend als COVID-19) de wereld al 
geruime tijd in haar greep. De werkelijke oorsprong van het virus is nog niet met 
100% zekerheid achterhaald, maar het lijkt erop dat een dier de bron is van de 
virusuitbraak onder mensen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt: SARS, 
MERS, Ebola gingen COVID-19 voor. Begin 20ste eeuw was er zelfs een grote 
virusuitbraak in China, met vele doden tot gevolg, ontstaan door de handel in 
huiden van wilde dieren. De meer recente uitbraken zijn allen ontstaan door 
de consumptie en het verhandelen van wilde dieren die onder zeer slechte en 
stressvolle omstandigheden hun laatste dagen leven, waardoor virussen versnelt 
worden afgegeven. Uit onderzoek blijkt dat 71% van alle nieuwe infectieziekten 
ontstaat bij (wilde) dieren. Na de SARS-uitbraak (2002-2003) waarschuwden 
wetenschappers dat als de handel in wilde dieren niet rigoureus zou worden 
aangepakt, er opnieuw een dergelijk virus zou uitbreken. En ook deze keer met 
COVID-19 waarschuwen wetenschappers hiervoor...  
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We hebben het al aangekondigd in de 

nieuwsbrief en zoals vele van jullie al 

verwachtte, gaat het Berefeest van 31 mei niet 

door vanwege de maatregelen rondom het 

coronavirus. Dat vinden wij ook erg spijtig, 

deze dag is een bedankje naar jullie als trouwe 

donateurs. We hebben natuurlijk wel begrip 

voor deze maatregelen en we hopen op deze 

manier toch ook een steentje bij te kunnen 

dragen aan het gezond houden van iedereen. 

De unieke vouchercodes die hiervoor zijn 

uitgegeven zijn op de geselecteerde data; 18 

april, 31 mei en 4 juli ook niet meer geldig.

Dat neemt niet weg dat we een geweldig 

alternatief hebben! De unieke vouchercodes je 

je eerder hebt ontvangen zijn ter compensatie 

geldig voor alle door-de-weekse dagen in de 

maanden juni en juli voor een bezoek aan het 

park en dus Het Berenbos!

Hierdoor kan Ouwehands Dierenpark de 

bezoekersaantallen spreiden wat noodzakelijk 

is conform de richtlijnen. Let wel op, het kan 

zijn dat die dag “vol” is omdat het maximum 

aantal bezoekers is bereikt. Reserveer dus 

tijdig.

Vergeet niet een tijdslot te reserveren op de 

dag dat je wil gaan, via de site van Ouwehands 

Dierenpark; www.ouwehand.nl/tickets. Hier 

voert u uw unieke code in en vervolgens 

selecteert u een van de door-de-weekse dagen 

in juni of juli. Vervolgens kiest u een tijdslot. 

Dit tijdslot geld voor de aankomsttijd. Dit 

is van belang zodat er geen lange rijen voor 

de kassa ontstaan en bezoekers gedoseerd 

het park in kunnen. Hierna kunt u in het park 

verblijven zolang u wil.

Alvast veel plezier gewenst!

Zoals eerder ook gemeld zou er op 

19 september ook een sportief evenement 

plaatsvinden in combinatie met de Bears in 

Mind Award. Ook hier hebben we helaas 

moeten besluiten het niet op die datum 

te laten doorgaan. We zijn hier echter zo 

enthousiast over dat we het wel op een 

andere datum zullen gaan plannen! Ook hier 

zijn we weer afhankelijk van de maatregelen 

BErEfEEst 31 MEi En vOuChErCODEs

spOrtiEf EvEnEMEnt 
19 sEptEMBEr

heeft u zich nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief?  

Dat kunt u doen door even naar www.bearsinmind.org te gaan 

en links onderin op de pagina kunt u zich aanmelden voor de 

nieuwsbrief, schrijf u in en wordt maandelijks op de hoogte 

gehouden van de laatste nieuwtjes.

en zodra we meer weten berichten u daar 

uiteraard gelijk over.

Ondanks dat we veel leuke en betrokken 

initiatieven moeten opschorten hebben we 

hier gezien de corona situatie begrip voor en 

we hopen dat ook u hiervoor begrip heeft en 

ons blijft steunen als donateur!
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Check ook onze 
facebookpaginaBErEnBOsBErEn
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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 105

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

Knuffels

BjörnaMaria Dadon

supEr sOftiEs wolfCLAssiC wolf L pLAn bruine beer

Origineel ontwerp van 
Lucien de Groot met de tekst 

‘What’s good for Bears 
is good for people’.

Dames s of M 

Wit  of lichtblauw

Kettingen 
beren en wolven

€ 15,95 per stuk

€ 15,95 per stuk € 17,95 per stuk

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

Akkerbloemen mix €   2,00

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

Internationale postzegels (vel 5 stuks) € 11,95

Knuffels PlAn  
(Bruine beer / Wolf / Zwarte beer) € 12,95

Knuffels ClAssIC wolf large € 19,95

Knuffels sUPeR soFtIes (Wolf / Beer) € 10,95

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 (beide maten in blauw of wit) € 12,50

Ketting (wolf goud/zilver, beer goud/zilver € 15,95

Drinkfles € 17,95

Verzendkosten binnen nederland bedragen € 4,25. Verzending binnen europa kost € 11,50  
en voor overige landen betaalt u € 19,- 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.

OP=OP

TIP
TIP

TIP

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Totaal bedrag (inclusief verzendkosten)

nieuwe artikelen
Ketting
Deze ketting met beer of met een wolf 
is ideaal als kado!
 • De ketting is beschikbaar in een 
gouden of zilveren kleur

• Is gemaakt van gelegerd duurzaam 
roestvrij staal

• Laser gesneden
•Afmetingen van de hanger: 
•Beer 30mm x 17mm
•Wolf 30mm x 25mm
•Lengte van de ketting: 40 cm

Drinkfles
Onmisbaar voor de warme zomer!
Met deze drinkfles van aluminium 
blijft uw drankje lekker koel en laat 
u zien dat u Bears in Mind steunt!

•Deze drinkfles is van aluminium
•Bevat 400 ml
•Afmetingen: 17cm x 6,5cm dia
•En weegt maar 70 gram (leeg)
• Deze fles is voorzien van een 
karabijnhaak

NIEUW



PAG.12 Berekrant MEI 2020 WWW.BEARSINMIND.ORG

uitzending: wekelijks, vanaf zaterdag 6 
juni t/m 11 juli, om 20.30 uur op npO 1.

Sinds het einde van de vorige serie is er veel gebeurd in de 

dierentuin. Ook dit gloednieuwe seizoen belooft weer veel 

hartverwarmende avonturen met soms een bikkelharde 

strijd, maar tevens opbloeiende relaties en nieuw leven. 

In aflevering 1 begint Beer Mincho in Het Berenbos ook 

aan een nieuw leven: na een gezondheidstest krijgt hij ‘een 

duwtje in de rug’ waardoor hij  leert zich als een echte beer 

te gedragen.

Ook reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya en hun jong 

schitteren als de grote sterren van de dierentuin. Hun 

verhaal, van paring tot dracht tot geboorte en kraamholtijd, 

is een belangrijk onderdeel van de tweede serie van 

Het echte leven in de dierentuin.  Maar er is achter de 

schermen, ’s nachts en in verborgen hoekjes nog veel 

meer dierenleven te bewonderen. Het vaak wonderlijke 

en verrassende gedrag wordt dag en nacht vastgelegd 

met talloze verborgen camera’s om te laten zien wat 

zich allemaal afspeelt in de dierentuin. De makers zijn er 

technisch in geslaagd om de kijker dit seizoen een nog 

beter kijkje achter de schermen te gunnen. We vertellen 

wekelijks in de serie wat zich achter de schermen afspeelt 

en werken dagelijks aan soortbehoud, natuurbescherming 

en wetenschappelijk onderzoek.

Het echte leven in de dierentuin is een coproductie van 

de NTR en ICP en wordt mede mogelijk gemaakt door 

stichting Bears in Mind. 

Kijken dus! 

Zaterdag 6 juni om half negen op npO 1.

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 Ingrid Vermeulen

Eindredactie: Koen Cuyten

Opmaak: Wilma Termeer (CardShop.nu, Tiel)

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

NL 26 TRIO 025.46.92.664

BEARS IN MIND
Rhenen

niEuW sEiZOEn vAn 

Beregulle gevers!

Naam: Bears in Mind

Adres: Postbus 9

Postcode: 3910 AA

Woonplaats: Rhenen

Land: Nederland

Incassant ID: NL71ZZZ411861020000

Kenmerk machtiging: Donatie Berekrant 105

Doneer voor de Beer

Bears in Mind ontvangt geen subsidies en is financieel volledig afhankelijk 

van donateurs, giftgevers, sponsors en erfenissen. 

Weet u dat u op vele manieren Bears in Mind kunt steunen? 
Kijk hiervoor op www.bearsinmind.org/steun-ons. 

hiEr vinDt u infOrMAtiE OvEr:

BErEn ALs ErfgEnAAM
Heeft u uw nalatenschap goed geregeld? Wilt u de beren blijven 

beschermen? U kunt Bears in Mind benoemen tot (mede-) erfgenaam en 

door middel van uw nalatenschap ervoor zorgen dat de beren in nood 

geholpen blijven worden.

EEn stuKjE BErEnBOs KOpEn?
Wordt eigenaar van een kavel in Het Berenbos. Wat is er nu mooier dan 

kunnen zeggen dat je een stuk Berenbos bezit en daarmee beren in nood 

helpt?

pEriODiEKE gift MEt BELAsting 
vOOrDEEL?
Er zijn speciale belastingregels voor ANBI instellingen. Deze regels 

maken het mogelijk om een deel van uw schenking aan Bears in Mind af te 

trekken van uw belastbaar inkomen. Extra interessant dus!

ALs BEDrijf
Sinds 1993 hebben vele bedrijven Bears in Mind gesteund, bijvoorbeeld 

door het geven van een donatie, door goederen te leveren, arbeid 

beschikbaar te stellen of een gezamenlijke actie op te zetten. 

Mogelijkheden die niet alleen laten zien dat u een maatschappelijk 

verantwoord ondernemer bent, maar ook prima reclame zijn. Wat te 

denken van een pakkende tekst op de kavelborden bij de ingang van Het 

Berenbos? Of een bord in de burcht middenin het Berenbos waarop 

staat dat uw bedrijf een berenhol beschermt? Met de komst van de twee 

reuzenpanda’s komen de jaarlijkse bezoekersaantallen van Ouwehands 

Dierenpark en Het Berenbos ruim boven één miljoen uit. Genoeg reden 

dus om Bears in Mind te steunen!


