
Het verleden…
De meeste beertjes worden door 
mensen in het bos ‘gevonden’. 
Althans, dat is het verhaal dat men 
over het algemeen vertelt. We zien 
verschillende oorzaken waarom 
jonge beertjes in handen van mensen 
eindigen. Menselijke verstoring is 
een belangrijke factor, maar ook 
worden de moederberen soms 
gedood en de jongen verhandeld. 
Het rehabiliteren van jonge beren 
wordt over het algemeen als weinig 
kansrijk gezien, mede door gebrek 

aan wetenschappelijke onderzoek 
wat het tegendeel kan bewijzen. 
Diverse overheden in de wereld zien 
dan ook geen noodzaak om deze 
methode toe te passen, waardoor 
weesbeertjes met regelmaat ge-
euthanaseert worden. 

Met financiële steun van Bears 
in Mind heeft de Roemeense 
partner ACNV destijds 21 GPS/
GSM radiokragen aangeschaft om 
de uitgezette beertjes te kunnen 
volgen. Een schat aan informatie is 

verzameld want iedere radiokraag 
stuurde elke 4 uur, voor ongeveer 
2 jaar lang (want daarna valt de 
kraag automatisch af), data over 
de specifieke beer via het GSM 
signaal naar de onderzoekers. Een 
deel van de beertjes werden uit 
het wild gevangen en voorzien van 
een kraag, om de beertjes uit het 
rehabilitatie programma goed te 
kunnen vergelijken met hun wilde 
soortgenootjes. Met deze informatie 
is aangetoond dat het rehabiliteren 
van beren wel degelijk zinvol is, met 

Als je al wat langer donateur bent van Bears in Mind, kun je je het misschien nog wel herinneren: het 
weesberenproject in Roemenië wat Bears in Mind tussen 2008 en 2013 heeft ondersteund. Beertjes die in 
handen kwamen van de autoriteiten, werden eerst door een dierenarts gecontroleerd en vervolgens naar 
het weesberenstation van ACNV gebracht, diep in de Roemeense bossen. Daar begon hun 1,5 – 2 jaar lange 
berentraining, voordat ze klaar waren voor een leven in het wild. Het doel van het project was ook om 
aan te tonen of de beertjes die gerehabiliteerd waren, na herintroductie in het wild, mogelijk zogenaamde 
‘probleemberen’ zouden kunnen worden. Daarnaast wilden we weten of de overlevingskansen vergelijkbaar 
waren met hun wilde jonge soortgenootjes. 
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een overlevingskans die vergelijkbaar 
is met wilde beren, en dus een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan de 
lokale berenpopulatie. Maar het is een 
kostbare en specialistische methode, 
waardoor het helaas nog te weinig 
toegepast wordt. De meeste jonge 
weesbeertjes hebben geen kans op 
een leven als wilde beer en slijten hun 
dagen achter tralies, als ze het eerste 
jaar in gevangenschap al weten te 
overleven…

Het heden… 
Dit voorjaar heeft Bears in Mind haar 
steun aan het project hernieuwd. 
Inmiddels heeft de hoofdonderzoeker 
van ACNV, Leonardo Bereczky, 

de afgelopen 16 jaar meer dan 150 
weesbeertjes weten te rehabiliteren! 
Het afgelegen centrum was echter 
dringend aan een opknapbeurt 
toe, want het grootste deel van 
de inkomsten ging altijd naar de 
beren, niet naar bijvoorbeeld het 
onderhoud van het hekwerk of 
de stroomvoorziening. Eén van de 
basisprincipes van de beproefde 
rehabilitatietechniek is het houden van 
weesbeertjes in diverse verblijven in 
een 100% natuurlijk habitat waarbij ze 
niet of nauwelijks in contact komen 
met mensen. Hier kunnen de beren 
hun aangeboren instinct ontwikkelen 
gedurende een rehabilitatieperiode 
van 1,5-2 jaar. De ‘verblijven’ 

zijn omgeven door elektrische 
afrasteringen. Het elektrische 
hekwerk houdt enerzijds de beertjes 
binnen, maar houdt ook gevaarlijke 
indringers (volwassen mannetjes 
beren) of andere roofdieren buiten. 
De stroomimpulsen in het hekwerk 
worden gegenereerd door een 
generator die is aangesloten op 17 
zonnepanelen (met in totaal 1.700 
Watt vermogen) en 2 batterijen (elk 
250 Ampère). In het verleden zijn 
verschillende batterijen vervangen 
vanwege hun slechte staat. Helaas 
bleek het opslaan van elektriciteit 
in slechts 2 batterijen onvoldoende, 
vooral in de winterperiode wanneer 
de daglichtperiode kort is. Door 
gebrek aan elektriciteit kwamen 
diverse problemen herhaaldelijk 
voor. Het grootste risico hangt 
samen met de veiligheid van de 
berenwelpen: het is al twee keer 
gebeurd dat volwassen wilde 
mannetjesberen in de verblijven 
wisten te komen en verschillende 
beertjes doodden (laatste keer in 
2019 met het verlies van maar liefst 6 
berenwelpen). De hoofdoorzaak was 
voornamelijk te wijten aan zwakke 
punten van het elektrische hekwerk, 
maar soms ook door gebrek aan 
elektriciteit en onjuist functioneren 
van de impulsgenerator. 
Naast het hekwerk is internet 

ook zeer beperkt in het centrum 
vanwege een gebrek aan elektriciteit. 
Een stabiele internetverbinding is 
tegenwoordig absoluut noodzakelijk 
voor een goede communicatie 
van het project. Dit is van vitaal 
belang voor het genereren van de 
hoognodige inkomsten. Om de 
stroomvoorziening weer optimaal 
en stabiel te maken, heeft Bears in 
Mind ervoor gezorgd dat er 8 nieuwe 
batterijen (elk 250 Ampère) geplaatst 
worden, er een nieuwe omvormer 
voor de zonnepanelen komt, en een 
volautomatisch back-up systeem. 
Dit alles zal geplaatst worden in een 
ondergrondse, vochtbestendige en 
geïsoleerde bunker, voornamelijk om 
de batterijen warm te houden en zo 
de levensduur te verlengen. Het op 
bovengenoemde wijze verbeteren 
van het elektrische systeem van het 
weesberen rehabilitatiecentrum 
zal de continuering van het project 
waarborgen. Daarnaast is tevens 
gestart met de bouw van een tweede 
hekwerk rondom het gehele gebied 
en in de nabije toekomst zal o.a. ook 
een camerasysteem in- en rondom 
de verblijven geplaatst worden 
om het gedrag van de individuele 
beertjes beter te kunnen monitoren 
en een oogje in het zeil te houden 
voor hongerige mannetjes beren van 
buitenaf... 

“Jeetje wat veel”!

Is een uitspraak die we hier bij Stichting Bears 

in Mind wel vaker horen; “Jeetje wat doen 

jullie veel!” Bears in Mind wordt natuurlijk 

geassocieerd met Het Berenbos. trouwe 

lezers van De Berekrant weten inmiddels 

dat we als Stichting vele projecten steunen 

in het buitenland, zoals in deze krant ook 

bijvoorbeeld te lezen over  de weesbeertjes in 

Roemenie en het rehabilitatiecentrum in Laos. 

Slechts een kleine greep van de vele prachtige 

inspirerende projecten die we dankzij u als 

donateur kunnen blijven steunen. Wanneer 

we in ons enthousiasme vertellen waar we 

nog meer mee bezig zijn, horen we .. juist… 

“Jeetje wat veel!”

“Jeetje wat veel beren zitten er nog in 

nood!” Is er helaas ook eentje. Onbekend is 

dat er nog heel veel beren in te kleine kooien 

bij een restaurant of tankstation opgesloten 

zitten om bijvoorbeeld klanten te trekken. 

Jonge weesbeertjes, waarvan de moeder is 

doodgeschoten, moeten in de hitte op de 

foto met argeloze toeristen.  Verschrikkelijke 

omstandigheden. Vaak wordt gedacht dat dit 

soort praktijken toch niet meer gebeuren, 

helaas gebeurt dit nog steeds veel te veel. 

Mocht je een beer in nood tegenkomen, dan 

kun je dit melden op www.bearalerts.com.

“Jeetje wat veel diversiteit in deze 

krant!” Graag houden we onze Berekrant 

ten eerste natuurlijk zo actueel mogelijk door 

de updates over het werk van de Stichting; 

de projecten. Maar ook hopen we een krant 

te maken die voor iedereen aantrekkelijk en 

leuk is om te lezen, voor jong en oud, van 

berenfan tot berenbeschermer, van donateur 

tot sponsorpartner. Om zo meer over beren 

te leren. Op pagina 4 kunt u een voorbeeld 

lezen over een jarenlange samenwerking én 

een gloednieuwe samenwerking. 

“Jeetje wat zit er nog veel werk achter 

de verzorging van de beren in Het 

Berenbos!” Is er eentje die we hoorden 

nadat onze sterren op de buis schitterden 

(lees hier meer over op pagina 3 en 9). De 

beren van Het Berenbos worden niet zomaar 

in een prachtig bos gezet. Nauwlettend 

worden alle individuen in de gaten gehouden 

en dierverzorging doet er alles aan om bij te 

sturen, helpende hand te bieden, aan te passen 

om het onze tv-sterren maar zo comfortabel 

mogelijk te maken. 

Nu hebben we het natuurlijk niet over blauwe 

M&M’s in de kleedkamers, maar wel dat alle 

beren voldoende en divers voedsel krijgen, 

wie vindt elkaar niet aardig of juist wel aardig? 

Kunnen we hen apart zetten of juist niet? 

Moet een van de beren medicijnen krijgen? 

Of gewoon een verkoelend ijsje tijdens deze 

warmte!

“Het Echte Leven in de Dierentuin” 

is genomineerd voor de Gouden 

Televisierring. Wat een prachtige bekroning 

op- en waardering voor het werk van alle 

dierverzorgers en de beren in Het Berenbos, 

de ambassadeurs voor de projecten van Bears 

in Mind. We zijn trots op ons veelzijdige werk!

Wilt u deze waardering ook laten zien? 

Stem dan op Het echte leven in de dierentuin 

van de NTR voor de Gouden Televisierring! 

Ga naar: www.televizier.nl/verkiezing/

nominatieronde-gouden-televizier-ring-2020

We hopen dat u allemaal stemt en dat ook wij 

straks kunnen zeggen: ”Jeetje wat veel!”

Een beregroet,

Ingrid Vermeulen



PAG. 3BerekrantAuGuStuS 2020WWW.BEARSINMIND.ORG

BErEn op DE Buis

Wat is er allemaal gebeurd in de afleveringen? 

Hier geven we meer achtergrond informatie 

over onze televisiesterren; In aflevering 1 

draait het allemaal om Mincho. Mincho is een 

flinke jongen van 27 jaar. Mincho is in 1993 

geboren in Bulgarije en is in 2015 door stichting 

Bears in Mind (toen nog Alertis) gered uit het 

berenfokstation Kormisosh.

Het berenfokstation Kormisosh in het 

Rhodope gebergte in het zuiden van Bulgarije 

was een overblijfsel uit de tijd dat Bulgarije en 

diverse andere Oostblok landen nog gebukt 

gingen onder een communistische regime. De 

beren werden gefokt, vervolgens uitgezet in 

aangrenzende natuurreservaten, om uiteindelijk 

afgeschoten te worden door trofeejagers. 

Sinds 1993 is de bruine beer in Bulgarije een 

beschermde soort. De beren bleven achter in 

het fokstation. Er was weinig aandacht en zorg 

voor de dieren omdat ze geen ‘waarde’ meer 

hadden. Met de komst naar Het Berenbos van 

Mincho, Keta, Pesho en Maria in 2015 is er 

een einde gekomen aan berenhel Kormosish. 

Alle 14 beren hebben een nieuw onderkomen 

gekregen en kunnen inmiddels genieten van een 

echt ‘berenleven’.

Echter, Mincho vond het lastig. Het grootste 

deel van zijn leven heeft hij doorgebracht in 

een betonnen bak. Wat moest hij ineens aan 

met een heel bos? In Het Berenbos werd de 

quarantaineruimte voor Mincho een veilige 

haven. Als we zien hoe de andere beren 

weer kunnen genieten van het hele bos, 

gunnen we dat Mincho natuurlijk ook. Maar, 

misschien is er wel iets fysiek met hem aan 

de hand waardoor hij niet graag op pad gaat. 

Vaak is te zien bij getraumatiseerde beren 

dat zij fysieke problemen hebben. Ze hebben 

jarenlang moeten dansen of fietsen in een circus 

bijvoorbeeld. Daar is zo’n berenlijf niet tegen 

bestand. Slijtage en vergroeiingen aan de rug en 

poten is dan ook een veel voorkomend beeld. 

Dit is ook de reden dat we droevig hebben 

moeten besluiten Keta, een van de Kormisosh 

beren, te laten inslapen nadat zij door middel 

van een CT-scan was onderzocht. Teveel pijn 

door vergroeiingen aan haar rug en nek, als 

gevolg van  haar leven in een betonnen bak. Om 

dit uit te sluiten bij Mincho wordt ook van hem 

een uitgebreide CT-scan gemaakt. Als daaruit 

is gebleken dat hij er fysiek gezond genoeg voor 

is, wordt het besluit genomen hem een nieuwe 

stap te laten zetten in zijn ontwikkeling. Het zou 

het beste voor Mincho zijn als hij zich als een 

de stoere beer gaat gedragen en van het gehele 

bos gebruik gaat maken. Zoals voor iedereen; 

beweging is goed! 

Mincho wordt buiten zijn quarantaine verblijf 

gesloten. Om hem even wat rust te gunnen 

zijn de andere beren en de wolven voorlopig in 

het andere, afsluitbare deel van Het Berenbos. 

De deuren van het quarantaineverblijf worden 

gesloten en Mincho gaat de eerste nacht in 

waarin hij zich niet meer kan terugtrekken in 

zijn geliefde binnenverblijf.

De volgende dag wordt het meest spannende 

deel. Mincho heeft de nacht doorgebracht 

buiten zijn binnenverblijf, in het bos. De sluizen 

die de ene helft van het bos verbinden met de 

andere helft, worden weer geopend en dat 

betekent dat de andere beren en ook de wolven 

weer de beschikking hebben over het gehele 

bos en weer bij Mincho kunnen komen zonder 

dat hij kan wegduiken in het binnenverblijf. Hij 

zal nu zijn mannetje moeten staan. Wanneer 

het voertijd is, kunnen de wolven zich als 

pestkoppen gedragen. Een beer wint het altijd 

in een confrontatie tussen een beer en een 

wolf. Mincho weet dit alleen niet. Hij is immers 

nog nooit eerder een wolf tegengekomen in 

zijn betonnen bak. Beren en wolven leven in 

het wild in hetzelfde leefgebied. Voorheen 

pakte hij gauw zijn stuk vlees en at het in het 

binnenverblijf op. Nu kan dat niet meer en zal 

hij zijn ware berenaard moeten laten zien en 

zijn vlees moeten verdedigen. Wanneer de 

wolven op Mincho afkomen om zijn vlees in te 

pikken, wordt het spannend! Wat gaat hij doen? 

Hij blijft staan en doet het wonderwel! Een paar 

flinke grommen en de wolven druipen af en 

Mincho behoudt zijn vlees. De eerste stap naar 

het vergroten van zijn berenzelfvertrouwen is 

gezet.

Mincho is een ware held gebleken en ook op 

social media heeft hij veel bijval gekregen!

Lees verder over de andere beren en hun 

televisie optredens op pagina 9

Berenverhalen van onze televisiesterren in ‘Het echte leven in de 
dierentuin’ 2

Het tweede seizoen van Het Echte Leven in de Dierentuin’ is inmiddels 
alweer afgelopen. De televisie serie op NPO1 is enorm goed bekeken, 
gemiddeld boven de miljoen kijkers! Een echte kijkcijfer hit. Ook zijn we 
overladen met positieve reacties. Het was ook enorm inspirerend om 
hieraan te mogen meewerken, om de beren en ons werk nog veelzijdiger 
te laten zien.

Trouw Tv-column 
Maaike Bos 14 juni 2020

“Nooit gedacht dat ik zo zou 
meeleven met die angstige beer 
Mincho in Het Berenbos”
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productieproces
Om het productieproces van begin tot eind 

in het kort te beschrijven is eigenlijk niet 

te doen. Het is een enorm traject omdat 

het allemaal maat -en handwerk betreft. 

Het begint bij een idee of wens. Dit wordt 

uitgewerkt door een van de kunstenaars in 

wax, wat een vaardige hand vereist. Wax 

smelt wanneer het warm wordt dus het 

moet vaak de koeling in. Afhankelijk van het 

materiaal van het eindproduct, wordt er een 

mal gemaakt. Dit is per materiaal verschillend. 

Ook hier weer handwerk en betreft een aantal 

procedés. Wanneer de mal klaar is, kan er 

gegoten worden, met de hand. Klaar zou je 

denken, maar er volgt nog een heel proces van 

afwerken, slijpen en soms zelfs monteren. Deze 

korte beschrijving doet geen recht aan het hele 

die op zoek zijn naar unieke producten. 

Doordat zij de beschikking hebben over 

de creativiteit en kwaliteit van beeldende 

kunstenaars kunnen zij voor hun klanten 

prachtige sculpturen, moderne en sfeervolle 

sier- en gebruiksvoorwerpen ontwerpen én 

produceren.

Maatwerk
De kracht van Tingieterij De Geest zit in 

het leveren van maatwerk. Is er sprake van 

een geslaagde fusie, is er een jubileum wat 

een speciaal ontwerp verdient of wilt u een 

tinnen voorwerp laten ontwerpen voor een 

speciale klant of een medewerker bedoeld als 

waardering?

Juist het doel en de specifieke omstandigheden 

leggen de basis voor een uniek ontwerp 

waar zowel de gever als de ontvanger zich in 

herkennen!

“De tingieterij draait vandaag de dag op een 

team van zeer enthousiaste, betrouwbare én 

vakbekwame medewerkers. Samen vormen 

we een team wat al tientallen jaren garant staat 

voor originaliteit en vakbekwaamheid. Met trots 

kunnen zij zeggen dat zij als één van de weinige 

ambachtelijke tingieterijen in Nederland hun 

klanten nog dagelijks kunnen ondersteunen met 

originele, mooie en kwalitatief hoogwaardige 

producten.”

“De kracht van Tingieterij De Geest zit in het 

leveren van maatwerk”

nieuw werk!
Momenteel loopt er een samenwerking tussen 

Bears in Mind, de tingieterij en kunstenares Ilse 

van Garderen. Kunstenares Ilse van Garderen 

is begaan met natuur en dier. Nadat zij een 

door haar ontworpen en gerealiseerd beren 

beeld had verkocht, heeft ze de opbrengst aan 

Bears in Mind geschonken. Zo maakten we met 

elkaar kennis en is een mooie samenwerking 

ontstaan. Ilse heeft opnieuw een prachtig 

beeld ontworpen, een collectors item voor 

Bears in Mind! Wie beter om dit beeld te 

realiseren dan Gert-Jan van de Tinboerderij. 

proces, het betreft echt een ambacht.

De gieterij
De tingieterij is in handen van Gert-Jan de 

Geest. Zijn grootvader had een eigen tingieterij 

waar Gert-Jan al te vinden was vanaf het 

moment dat hij kon lopen. De liefde voor het 

ambachtelijke vak van tingieter is hem met de 

paplepel ingegoten. In 1978 is Gert Jan onze 

eigen tingieterij gestart en waar in die periode 

de nadruk lag op traditionele tinnen producten 

heeft de huidige collectie producten een 

eigen gezicht en Gert – Jan heeft er altijd voor 

gezorgd dat de  producten die gemaakt worden  

helemaal van deze tijd zijn.

ontwikkelen van  sculpturen
Zij werken veel voor opdrachtgevers 

Na gezamenlijk beraad hebben we besloten 

dat dit beeld het verdient om in brons gegoten 

te worden. Momenteel is Gert Jan druk bezig 

met de voorbereidingen om het beeld straks 

in beperkte oplage(!) te gaan gieten. Een klein 

voorproefje:

Wilt u ervan verzekerd zijn om dit prachtige 

kunstwerk straks te bezitten? Stuur dan alvast 

een mailtje naar info@bearsinmind.org om op 

de hoogte te blijven van het productieproces, 

levertijd en de verkoopprijs.

Wilt u nog meer weten over Gert-Jan en zijn 

ambachtelijke werk? Kijk dan even op: 

www.tingieterijdegeest.nl. De showroom is 

ook te bezoeken.

Kijk voor meer werk van Ilse van Garderen op 

www.ilsevangarderen.com

inTErviEW GErT-JAn vD GEEsT 
DE TinBoErDEriJ
De samenwerking tussen Bears in Mind en de tingieterij gaat al heel lang 
terug. Gert-Jan heeft zich direct gemeld bij Bears in Mind (destijds nog 
Alertis) nadat hij een video zag van Bears in Mind. In deze video werd in 
beeld gebracht welke gruwelen beren moeten doorstaan en wat Bears 
in Mind doet om dit leed te verhelpen èn te voorkomen. “Dit kun je toch 
gewoon niet aanzien, het is te verschrikkelijk voor woorden” aldus Gert- 
Jan en hij besloot onmiddellijk helpen. Jarenlang heeft hij voor Bears in 
Mind de mooiste maatwerk producten gegoten. Gert-Jan leverde onder 
andere de “Gouden Bora”, voor het Bears in Mind Congres. Ook de 
tinnen lepels  zijn inmiddels een collectors item en komen van zijn hand. 
Dit is slechts een kleine greep wat Gert-Jan allemaal voor Bears in Mind 
gemaakt heeft.

Wilt u ook graag een bijdrage leveren 
aan de bescherming van beren en 
wilt u dat doen door middel van een 
samenwerking met uw bedrijf? 
Stuur dan een mail naar 
ivermeulen@bearsinmind.org, dan 
bespreken we de mogelijkheden!
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BEAr ALErTs WorDEn GELEiDELiJk 
rEDDinGsopErATiEs!

Onlangs zijn door onze Armeense partner 
FPWC drie bruine beren tegelijk gered 
uit een erbarmelijk verblijf naast een 
restaurant. Het ging om een moederbeer 
die daar al 20 jaar zat en haar twee 
(mannelijke) nakomelingen. Hoewel de 
eigenaar ze al jaren niet wilde opgeven, kon 
hij vanwege de financiële strop door de 
coronamaatregelen de beren niet langer 
meer houden en droeg ze over aan FPWC. 
De beren hebben een trieste geschiedenis 
samen. De moeder kreeg meerdere 
malen jongen door paring met haar eigen 
nakomelingen, maar deze overleefden het 
nooit. Meestal werden ze opgegeten door 
de twee mannetjes. Gelukkig is dit leed ten 
einde en zullen ze de rest van hun leven 
doorbrengen in het berenopvangcentrum 
van FPWC!

Nieuws!

oekraïne
Meestal gaat het niet zoals in eerste instantie 

gepland. Zo ook met de twee Aziatische zwarte 

beren in de Oekraïne, die naar een berenopvang 

in Duitsland gaan. De gezondheidstoestand 

van het vrouwtje verslechterde de afgelopen 

periode snel. Ze kon niet meer staan, was erg 

zwak omdat ze niet meer at en reageerde niet 

of nauwelijks op pijnprikkels. Omdat experts op 

gebied van beren of specialistische dierenartsen 

die ervaring met beren hebben niet in de 

Oekraïne te vinden zijn, en we vanwege de 

coronamaatregelen ook niemand konden laten 

invliegen, riepen we (online) de hulp in van Dr 

Heather Bacon. Dr Bacon heeft veel ervaring 

met Aziatische zwarte beren door haar tijd 

bij Animals Asia in China waar ze honderden 

zwarte beren uit de berengalboederijen 

behandeld heeft. De diagnose van Dr Bacon 

was vrij duidelijk: deze beer is er zo slecht aan 

toe dat euthanasie waarschijnlijk de enige optie 

is. Maar euthanasie is in veel landen taboe en 

zelfs als men het beste met de patiënt (mens 

of dier) voorheeft, en wordt degene die hier 

verantwoordelijk voor zijn en het uitvoeren 

vaak publiekelijk aan de schandpaal genageld. 

Enkele dagen na de diagnose werd de beer 

van het ene op het andere moment door een 

groep dierenactivisten meegenomen en 300km 

verderop naar een soort opvangcentrum 

gebracht. De eigenaar van de twee zwarte 

beren, de lokale partner van Bears in Mind en 

wijzelf kunnen nu weinig meer voor de beer 

betekenen. Ze wordt in leven gehouden door 

een andere lokale NGO die het dier niet wil 

euthanaseren, een bijzonder trieste situatie. 

Dit motiveert ons echter nog meer om vaart 

te maken en het mannetje uit zijn hachelijke 

situatie te halen. De Duitse en Oekraïense 

overheid zijn nu de officiële documenten 

aan het opmaken. Laten we hopen dat een 

transport naar Duitsland snel gepland kan 

worden!

Azerbaijan
De situatie in Azerbaijan lijkt voorspoediger 

te verlopen. Het idee was om twee beren 

buiten Azerbaijan op te vangen om zo 

aandacht te krijgen voor het ‘berenprobleem’ 

en de overheid aan te sporen om een eigen 

berenopvang te realiseren. Hierdoor hebben 

ze een middel in handen om de overige beren 

in gevangenschap in beslag te nemen en een 

beter leven te bieden. Maar welke twee beren 

het precies zouden worden, dat was nog niet 

bekend. Begin juli kregen we bericht dat er een 

6 jaar oude mannetjesbeer voor veel overlast 

had gezorgd op het platteland. Omdat er een 

gevaarlijke situatie ontstond, werd de beer 

gevangen en naar een ‘opvangcentrum’ van de 

overheid gebracht. Hier werd duidelijk waarom 

de beer zo dicht bij mensen was gekomen. Hij 

bleek een verwonding aan zijn kop te hebben 

en daardoor waarschijnlijk een infectie aan zijn 

ogen, waardoor hij niet veel meer zag. Hij was 

waarschijnlijk opzoek naar een gemakkelijk 

hapje, in de buurt van een dorp. 

In het zogenaamde opvangcentrum, de 

omstandigheden zijn er zeer slecht en de dieren 

leven op beton zonder schuilmogelijkheden, 

bleken nog meer beren te zitten! Waaronder 

twee hele jonge weesbeertjes. Bears in Mind 

gaat nu alles op alles zetten om deze twee zo 

snel mogelijk naar het weesberenstation in 

Roemenië (lees hier meer over op pagina 1 & 

2) te krijgen. Hier kunnen ze gerehabiliteerd 

worden, waarna ze uiteindelijk terug naar 

Azerbaijan zullen gaan om daar, in hun 

oorspronkelijke leefgebied, uitgezet te worden. 

De ‘blinde’ beer gaat naar de berenopvang in 

Hongarije.

rusland
In Berekrant 103 schreven we over de twee

Albanese weesbeertjes die tijdelijk werden

ondergebracht in het Natuurhulpcentrum

te Opglabbeek in België. Hier zouden ze

niet lang blijven, tot een nieuw tehuis voor

ze werd gevonden. Op 18 augustus zijn ze 

verhuisd naar hun nieuwe verblijf in Engeland, 

eerst in Kent en over 6 maanden in Devon waar 

de Britse organisatie Wildwood trust bouwt 

aan een tweede dierenpark. Eerder (2015) heeft 

Bears in Mind de twee Kormisosh beren Milcho 

& Gosho (nu Fluff & Scruff genaamd) naar 

Wildwood in Kent gebracht. De twee Albanese 

beertjes zijn inmiddels 1,5 jaar oud en krijgen 

mogelijk spoedig gezelschap van een 1,5 jaar 

oud weesbeertje uit Rusland. Dit beertje werd

in het najaar van 2019 gevonden in het bos

en leefde een paar weken bij mensen thuis in

een schuur. Helaas had het beertje intensief

contact met mensen in een belangrijke periode

in zijn leven. Teveel contact betekent dat

een dergelijk beertje niet meer kan worden

uitgezet in het wild. Dus zochten we naar een

andere oplossing. De bekende Russische familie

Pazhetnov, die al sinds de jaren ’90 weesberen

opvangen en uiteindelijk terugbrengen naar

hun wilde leefgebied, besloot het beertje

tijdelijk op te nemen in een apart deel van hun

weesberencentrum. Maar het kon niet meer

uitgezet worden, zoals alle andere beertjes,

dat was zeker. In de tussentijd is Bears in

Mind, samen met het Natuurhulpcentrum, de

officiële documenten aan het verzamelen voor

het transport geregeld kan worden. Aan de

Russische kant duurt het helaas al maanden

omdat er geen ervaring met het exporteren

In de vorige Berekrant schreven over het lot van een aantal beren in de Bear 
Alert database, waar we de afgelopen maanden druk mee bezig zijn geweest. 
Zo zijn daar de twee Aziatische beren in de Oekraïne, in privé eigendom als 
onderdeel van een mini-dierentuin. Dan zijn er enkele beren in Azerbaijan waar 
de overheid ons heeft gevraagd om te helpen de beren een betere toekomst te 
geven. Ook is er het Russische weesbeertje, dat bijna een jaar geleden op onze 
radar kwam, maar waar tot op heden weinig vaart zat in het opmaken van de 
benodigde papieren. Dat lijkt nu allemaal te veranderen!

van wilde dieren, zoals een beer, naar de EU

is. Gelukkig lijkt het de goede kant op te gaan

en krijgen de twee Albanese beertjes hopelijk

spoedig gezelschap van een speelkameraadje!

Wordt vervolgd!
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Robert Buchanan

 
       

 BEREN WOORDZOEKER   

        

 Vind de woorden die horizontaal, verticaal of diagonaal staan. Misschien 
staan ze wel achterstevoren! Wanneer alle woorden gevonden zijn, zoek dan 

het woord uit de resterende letters voor de oplossing.  

 

  
        
        
 B E E P R N E S N A D W 
 M D D E I T R A U M A O 
 L U O S M G A O R S S L 
 A U O H M S O E Y U O K 
 Z K N O A O I R N C B E 
 V G O B E B O O A R N I 
 I N H J T T D N H I E I 
 J I C O F A E T B C R O 
 V N N R D L H O L O E O 
 E O I N S P O T E N B K 
 R H M A C U B W K I L O 
 W A L N O O T A I R A M 
        
 Mincho  Circus  Honing   
 Maria   Trauma Team   
 Duuk   Vijver  Bos   
 Tory   Walnoot Oer   
 Wolke   Wolf  Zalm   
 Bjorna   Dansen Poten   
 Pesho   Cub  Kilo   
 Dadon   Hol  Kooi   
 Igor   Nood  Berenbos   
        
 Bewaar de gekleurde letters goed om met de gekleurde letters van de vorige puzzel en 

aankomende puzzels aan het einde van het jaar kans te maken op een mooie prijs!  
 
 Oplossing 

                   

                   
        

 

vind de woorden die horizontaal, verticaal of diagonaal staan. 
Misschien staan ze wel achterstevoren! Wanneer alle woorden 
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Circus
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nood
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Zalm 
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kooi 
Berenbos
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Op 1 juli kregen we het heugelijke nieuws van Matt Hunt, CEO 

van Free the Bears (FtB): eindelijk is het zover! Het rehabilitatie & 

opvangcentrum voor weesberen in Luang Prabang, Laos, is klaar! 

Ruim twee jaar heeft het geduurd, kostte bloed – zweet & tranen 

en een behoorlijke bijdrage van Bears in Mind…maar het resultaat 

mag er zijn. We zijn trots dat we hieraan bij hebben kunnen 

gedragen en de eerste patientjes zullen spoedig opgevangen en 

behandelt kunnen worden.  

Hier een impressie van het complex met de belangrijkste 

elementen: ruimte voor een IC, 

een observatie ruimte, binnenhokken en binnenspeelruimte, 

kantoorruimte, boven zijn kamers voor de verzorgers om te 

slapen om 24-uurs verzorging te kunnen bieden, en een groot 

buitenverblijf.

WEEsBErEn rEHABiLiTATiE CEnTruM in LAos kLAAr!
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WEERSTRAAT 34-4001 LD TIEL (CENTRUM) 
0344 632174               WWW.CARDSHOP.NU

INTERNETSITES
PRODUCTFOTOGRAFIE

ONTWERP

PRINT- EN DRUKWERK

GEBOORTE- HUWELIJK
- EN DANKKAARTEN

HANDLETTER WORKSHOPS
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Data, info en reserveren via www.handletter-kalender.nl
Volg ons op facebook/instagram
Vooraf aanmelden • Locatie: CardShop Tiel

HET vErHAAL vAn DE TurksE BEEr ‘AnZAC’

PAG. 8 Berekrant AuGuStuS 2020 WWW.BEARSINMIND.ORG

Hier weet Bears in Mind wel raad mee! Want 

niet alleen hebben we een uitgebreid archief 

van de ontstaansgeschiedenis van ons eigen 

Berenbos en het vergelijkbare opvangcentrum 

in Turkije, we hebben nog regelmatig 

contact met degene die de toenmalige 

berenreddingsmissies begeleide onder de 

campagne ‘LiBearty’: Victor Watkins. 

Het duurde dan ook niet lang voordat Victor 

ons wist te vertellen dat hij zich beer Anzac 

nog zeker wel wist te herinneren! Het was 

een vreselijke situatie in Turkije, maar ook 

in Griekenland destijds. Overdag moesten 

beren als Anzac ‘optreden’ voor toeristen 

in de straten van bijvoorbeeld Istanbul, een 

eeuwenoude traditie van de Roma zigeuners. 

Anzac werd net als vele andere dansberen ‘s 

nachts vastgeketend achtergelaten aan een 

boom in een stadspark of op de rotsen aan 

de kust, met een ketting door de neus. Een 

bereneus is heel erg gevoelig en de kettingen 

waren erg kort, waardoor de beren geen 

bewegingsvrijheid hadden. 

Tijdens een reddingsoperatie wist het team 

van LiBearty met hulp van de autoriteiten 

meer dan 30 beren in één nacht uit een park 

te bevrijden. Anzac was 1 van hen en werd 

overgebracht naar het veterinaire centrum 

van de universiteit in de stad Bursa. Hij had 

ernstige verwondingen, o.a. een op meerdere 

plaatsen gebroken kaak. Waarschijnlijk door 

de vele mishandelingen van zijn ‘eigenaar’. 

Maar ondanks zijn verminkingen herstelde 

hij snel in Karacabey, het nieuw gebouwde 

opvangcentrum voor de dansberen dat op 12 

augustus 1995 de deuren opende. Anzac heeft 

volgens Victor nog vele jaren in Karacabey 

gewoond.

Turkse berenbosberen      
Drie van de beren die destijds ook bevrijd zijn 

uit een park in Istanbul, waren Bora, Fiona 

en Koröglû. Deze beren, die alle drie blind 

waren toen ze gevonden werden, arriveerde 

op 5 augustus 1994 in Het Berenbos. De 

beren waren blind geworden vanwege slechte 

voeding en de onophoudelijke mishandelingen 

door hun zogenaamde eigenaars. Ook hadden 

ze alle drie een kapotte neus waar de metalen 

ring al meerdere keren door de huid was 

getrokken, en op een andere plek weer was 

doorboord. Bora en Fiona waren in het begin 

ook erg onzeker en vooral Fiona gedroeg 

zich daardoor agressief tegenover de andere 

beren. Koröglû (wat “de blinde” betekent) 

was daarentegen een hele vriendelijke beer die 

regelmatig een speelkameraadje opzocht. 

De 3 blinde beren hebben nog jaren van hun 

relatieve vrijheid van het Berenbos kunnen 

genieten. Beer Fiona overleed in april 1999, de 

andere twee beide in de zomer van 2006. 

Bora

Fiona

Koröglu

Onlangs kregen we een niet-alledaags mailtje binnen van mevrouw Lagendijk:

Geachte lezer[es],

Mogelijk dat u mij antwoord kunt geven op mijn vraag, mogelijk ook niet. Op 1-9-1996 heb ik een beer geadopteerd, 
Anzac genaamd,  via wat nu heet World Animal Protection. Hij zat destijds in Turkije in een opvangcentrum en was 
7 jaar oud. Ik kan echter niks meer vinden over het opvangcentrum. Weten jullie of dit berenbos in Turkije eigenlijk 
nog wel bestaat en wat er met de beren is gebeurd? World Animal Protection kon me geen antwoord geven. Er werkt 
niemand meer die dit nog zou kunnen weten van de adopties rond die tijd. Ik vroeg ik me af hoe het met Anzac is / is 
gegaan.

Met vriendelijke groet,
Elisabeth Lagendijk
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Beren zijn omnivoren, alleseters; vlees, vis, 

groenten, fruit, noten en natuurlijk hun favoriet 

honing! Alleen over het vlees wat gevoerd 

wordt hebben de beren een strijd met de 

wolven. Wolven zijn carnivoren en zij zullen 

dus hun uiterste best doen om het vlees bij de 

beren weg te kapen. Gelukkig winnen beren 

confrontaties met wolven over het algemeen 

en is er voor iedereen genoeg. Duuk en Igor 

weten dat. Duuk en Igor zijn samen uit een 

dierentuin uit Georgië naar Het Berenbos 

gekomen. Zij weten dat ze de tijd kunnen 

nemen om van hun eten te genieten. Duuk 

voelt zich doorgaans volkomen veilig, niemand 

kan hem iets maken. Hij neemt dan ook rustig 

de tijd om iedere noot open te breken en de 

lekkere stukjes eruit te peuzelen, waarbij hij 

een van zijn poten als tafeltje gebruikt. Dit 

trucje heeft hij ooit eens van een andere beer 

geleerd en Igor, vriend van Duuk heeft dit van 

hem afgekeken. 

De Bulgaarse beren Mincho, Maria en Pesho 

gunnen zichzelf veel minder rust en schrokken 

alles naar binnen. Dat zegt veel over hun 

mentale gezondheid en hun achtergrond. 

Nooit voldoende voedsel gehad, altijd bang 

zijn dat je dagen niets krijgt dus zorgen dat je 

zoveel mogelijk binnen zo kort mogelijk tijd 

naar binnen schrokt. De verzorgers houden 

hier rekening mee en zorgen dat hen niets 

tekort komt.

In aflevering 4 zijn de beren hoofdrollen voor 

Maria en Pesho.

Net zoals Mincho leefde Maria 21 jaar in 

het fokstation Kormisosh in Bulgarije. Maria 

kwam tegelijk samen met Pesho als eerste van 

de Kormisosh beren naar Het Berenbos en 

daarom zijn zij erg op elkaar gesteld en vaak 

samen te vinden. Maria is de kleinste beer in 

Het Berenbos en vindt daarom de bescherming 

van Pesho wel prettig. Ook zij kent alleen 

de betonnen bak waarin zij 21 jaar leefde. Bij 

aankomst in Het Berenbos had zij het meeste 

moeite met de overgang naar het leven in een 

bos. In eerste instantie bleef Maria in een soort 

constante paniek en met heel veel geduld (en 

honing) van de dierenverzorgers hebben zij 

haar kunnen kalmeren waardoor zij weer oog 

kreeg voor haar omgeving. Ze heeft een heel 

bos tot haar beschikking om lekker beer te zijn, 

en kan daar ook van genieten, maar vindt het 

vaak nog te spannend. Dapper is ze echter wel! 

Maria heeft zich een houten huisje wat in Het 

Berenbos staat, eigen gemaakt en daar is ze 

vaak te vinden. Ze vindt het prettig om tijdens 

het eten zich af te zonderen zodat ze niet lastig 

gevallen wordt. Ook Maria is dit jaar door de 

CT-scan geweest om te bekijken hoe het met 

de inwendige beer is, met name haar skelet. 

Hieruit bleek dat ze het voor haar leeftijd goed 

doet. Beetje stram, maar dat  is aan haar leeftijd 

en voormalige leven in Bulgarije te wijten. 

Ook is zo’n onderzoek een goed moment om 

naar het gebit te kijken. Hier was te zien dat 

Maria door jarenlang verkeerd voedsel een 

erg vergaan en afgesleten gebit heeft. Dit is 

ook een van de redenen dat zij de beschutting 

van het huisje opzoekt, omdat Maria wat meer 

moeite heeft om haar eten, met name het vlees 

weg te trekken van de wolven. Ze krijgt echter 

voldoende en Maria wordt dan ook steeds 

dapperder omdat ze optrekt met Pesho. Bij 

Pesho aan zijn zijde durft ze het bos wel aan!

BErEn op DE Buis 

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.

Zomertijd
De zomer breekt aan en het is te merken dat de 

beren na hun winterrust weer lekker gegeten 

hebben in de lente, en ze nu weer actiever 

worden. Het zonnetje en een duik in de vijver 

helpt daar zeker ook bij! Dit is het mooiste 

beeld van Het Berenbos; relaxte beren die hun 

verleden achter zich hebben kunnen laten en 

de rust en vrolijkheid kunnen vinden om te 

ravotten en te luieren in Het Berenbos.

Beren bij de waterval
Duuk

Maria en Pesho

Wilt u ons werk een extra steuntje 
geven? Gebruik dan deze QR code 
(richt de camera van uw mobiele 
telefoon op de QR code en open de 
webpagina) om een bijdrage over 
te maken, of maak via internet 
bankieren een gift over naar 
NL26TRIO0254692664. 

Alvast hartelijk dank!
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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: Grebbeweg 111
Postcode: 3911 AV
Woonplaats: Rhenen
land: nederland
Incassant ID: nl71ZZZ411861020000
Kenmerk machtiging: Bestelling Berekrant 106

Vul de Bestelbon in en stuur deze naar Bears in Mind,  
Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen. 

Wolke Wolven

Mincho

Tory

keta

pesho

Zilvertinnen theelepels met beer

Zilvertinnen berenhangers Postzegels

Eco T-shirt 

igor

Duuk

Magneten

Knuffels

BjörnaMaria Dadon

pLAn
zwarte wolf

pLAn 
grijze wolf

pLAn 
bruine beer

pLAn 
zwarte 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

Heren wit L of Xl

KNUFFELS FANCY
beren en wolven

€ 12,95 per stuk

€ 15,95 per stuk € 14,95 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/ zwarte beer/ grijze wolf/ zwarte wolf)

€ 12,95

Knuffels FAnCY (Wolf / Beer) € 12,95

Drinkfles € 14,95

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/M (blauw of wit) Heren l/Xl (wit) € 19,95

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

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

NIEUW

NIEUW

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

TIP
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Dat Mincho een echte Tv-held is 
geworden blijkt uit de leuke column 
die Maaike Bos schreef voor Trouw en 
gepubliceerd is op 14 juni 2020 in Trouw

TV-COLUMN MAAIKE BOS

De zaterdagtelevisie heeft na ‘Lego Masters’ 

(RTL) een nieuwe winnaar op de apenrots. Dan 

bedoel ik niet Hans Teeuwen die zaterdag met 

zijn ‘Smerige spelletjes’ (PowNed) zijn nieuwe, 

‘coronaproof’ show maakte – thuis gefilmd 

in kamerjas. Hij ging lekker als vanouds over 

de rand van het betamelijke. (Dat jazzy liedje 

“Wat moet ik met m’n lul in de lockdown?”, 

klonk nog goed ook. “Koester hem, de enige 

vriend die je nog een hand mag geven en in zijn 

gezicht mag spugen”, voegde hij eraan toe). 

Pure bevrijding wanneer een cabaretier zo over 

de schreef gaat, vind ik.

Maar het nieuwe kijkcijferkanon op 

zaterdagavond is sinds vorige week een 

reportage over beren, apen en zeehondjes. 

Met seizoen twee van ‘Het echte leven in de 

dierentuin’ (NTR) scoort NPO1 op primetime 

minstens een miljoen kijkers.

Het programma over de dieren in Ouwehands 

Dierenpark heeft dan ook pure storytelling, 

met personages, dramatische verhaallijnen en 

spanningsbogen erbij. Nooit gedacht dat ik zo 

ging meeleven met die angstige beer Mincho 

die in het berenbos zijn zelfvertrouwen moet 

hervinden – alleen dan kan hij met een gerust 

hart de wolven weerstaan.

Camera’s filmen de dieren waar bezoekers niet 

kunnen kijken in het ruim opgezette park in het 

Utrechtse Rhenen. De stem van acteur Jacob 

Derwig neemt je met niet-kwezelige compassie 

mee in de belevingswereld van de dieren. Hoe 

doet reuzenpanda Wu Wen het met haar jong, 

gaan de hongerige zeehondjes Fien en Joep na 

de moedermelk eindelijk vis eten, en vooral: 

komt het wel goed met Mincho?

Flink getraumatiseerd
Vorige week veroorzaakte het programma 

zelfs ophef. De beer kreeg een lap rood vlees, 

de wolven belaagden hem en gingen er met 

zijn hap vandoor. “Waarom moet Mincho zo’n 

stress hebben… wat is dit voor experiment?”, 

twitterden kijkers. Prompt zaten bioloog 

José Kok en directeur Robin de Lange in 

‘Op1’ voor uitleg. “De beren en wolven leven 

hier educatief bij elkaar, om te tonen dat ze 

hetzelfde leefgebied hebben”, zei Kok. “En het 

is belangrijk dieren te blijven prikkelen. De 

beren komen flink getraumatiseerd binnen. Wij 

willen ze langzaam weer beer laten worden.”

Mincho komt uit een fokstation voor de jacht 

in Bulgarije. Hij is groot en sterk, maar mentaal 

niet en vlucht steeds zijn hok in. Kok: “Als 

hij meer zelfvertrouwen krijgt, gaat hij ook 

meer van het berenbos gebruiken. Dat is twee 

hectare groot; hij gebruikt nu vijftig vierkante 

meter.”

Zie daar ‘het experiment’: Mincho moet 

een duwtje krijgen. Deze week bleef zijn 

schuilplaats dicht. Staat-ie daar voor dat hek, 

te onrustig om zich buiten neer te vlijen. Komt 

dat vlees. Verschijnen de wolven. Nu is het 

erop of eronder. Hij eet. Haalt even uit met 

zijn klauw. Eet rustig door. Ruiken de wolven 

angst, dan vallen ze aan. Nu druipen ze af. En 

na zijn maaltje gaat Mincho rustig buiten liggen, 

wetende dat hij van de roedel niets meer te 

vrezen heeft.

Chapeau voor dat beleid dat dieren serieus 

neemt. Beter dan het wanhopige ge-ijsbeer in 

de kleine hokken van vroeger. Je zag daar alles, 

behalve een echte beer. Dat je nu op tv meer 

ziet dan live in dat park, is mooi meegenomen; 

ik zou als directeur gewoon dit programma 

vertonen bij die dierenverblijven en profiteren 

van de miljoen mensen die Mincho ooit wel in 

het echt willen zien.

Maaike Bos, trouw, 14 juni 2020

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: Grebbeweg 111, 3911 AV 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, 
Grebbeweg 111, 3911 AV 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

“nooiT GEDACHT DAT ik Zo Zou MEELEvEn MET DiE AnGsTiGE BEEr MinCHo in HET BErEnBos”

Beregulle gevers!

Naam: Bears in Mind

Adres: Grebbeweg 111

Postcode: 3911 AV

Woonplaats: Rhenen

Land: Nederland

Incassant ID: NL71ZZZ411861020000

Kenmerk machtiging: Donatie Berekrant 106

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!


