
Danspasje 
Na de optredens werd Mascha achter 
de coulissen opgesloten in een kleine 
kooi waar ze in sterk stereotiep gedrag 
terugviel. Een paar stappen naar 
voren, een paar naar achteren, altijd 
op dezelfde plaats. Dit zogenaamde 
‘danspasje’ vertoonde  ze nog lange tijd  
in Het Berenbos, meestal als ze ‘even 
van slag was’. Gelukkig is dat inmiddels 
verleden tijd en ‘geniet’ Mascha nog 
altijd volop van haar leven in 
Het Berenbos.

Chocolade bruine beer 
Mascha is een bekend icoon van 

Het Berenbos. De berenverzorgers 
omschrijven haar als een ‘eigenwijze 
tante’. Mascha is op dit moment één 
van de oudste beren van het bos en 
is voor een beer van haar leeftijd in 
goede gezondheid. Ze is al langere 
tijd blind aan haar rechteroog, maar 
dat lijkt haar niet te belemmeren 
in haar dagelijkse leven. Ze wordt  
door andere berenbosbewoners met 
respect benaderd. Ze is niet sociaal en 
speelt nauwelijks met andere beren. 
Ze is vaak in het water te vinden. 

We hopen dat Mascha nog lang van 
Het Berenbos zal blijven genieten!

Mascha, een  donkere, volle bruine beer in Het Berenbos, met opvallend ronde berenoren. Wat veel mensen 
niet weten is dat Mascha oorspronkelijk uit het Staatscircus van Moskou komt. Dag in dag uit werd ze 
gemuilkorfd, op haar achterpoten lopend, met een zweep de circusbühne ingejaagd om haar acts op te voeren. 
Dit alles natuurlijk onder luide muziek. Razendsnel klom ze een paal in waar een paar schoenen hing, nam dit 
mee naar beneden en trok de schoenen aan. Dat was haar bekendste act, dat was haar leven… 

Ex-CirCusbEEr in DE 
spotlight
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Mascha in 1994
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Jarenlang heeft Bears in Mind het 
Phoenix Fund gesteund. Tijd voor een 
overzicht.

Kwartaalkrant
verschijnt 4x per jaar

Mascha vormde samen met beer Batir een grote attractie 
van het Russisch Staatscircus van Moskou. Ze leefden 
onder erbarmelijke omstandigheden en vertoonden 
agressief gedrag.

Toen het circus in 1994 naar Nederland kwam regende 
het klachten over de beren, die vervolgens in beslag 
werden genomen door de Landelijke Inspectiedienst voor 
Dierenbescherming.

Na korte tijd elders te zijn opgevangen, kwamen Batir en 
Mascha samen met Niki naar Het Berenbos. Batir overleed 
in 2001. Mascha en Niki genieten nog altijd van hun 
‘bereleven’ in Het Berenbos.

Vorig jaar werd de dierentuin van 
Tbilisi half weggespoeld. Hulp volgde 
snel!

Beren kijken in het overdonderende 
landschap van de Finse taiga. 
Spannend!

Sommige beren zijn erg op elkaar 
gesteld en houden wel van een potje 
stoeien.
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BEKEND VAN HET 
BERENBOS IN RHENEN

BEREFEEST
Op zaterdag 27 augustus is het 
weer Berefeest! De hele dag 
staat Ouwehands Dierenpark 
Rhenen in het teken van 
de beren, en Bears in Mind 
organiseert van 12.00 tot 
16.00 uur weer allemaal leuke 
activiteiten op de burcht in 
het midden van Het Berenbos. 
Kijk op onze website naar het 
voorlopige programma: 

www.BEARSinMIND.org

BEREWEETJE
In deze Berekrant staat 
voor het eerst een strip 
van Philipp Jordan. Deze 
Utrechtse kunstenaar is  
bekend van de ‘1000-Teddies’ 
tentoonstelling.

http://www.bearsinmind.org
http://www.bearsinmind.org
https://www.youtube.com/user/StichtingAlertis?feature=mhee
https://twitter.com/Berenbos
https://www.facebook.com/Bears-in-Mind-265950730143345/


Het gebruik van drones, ook wel 

Unmanned Aerial Vehicles genoemd, is 

tegenwoordig niet meer weg te denken 

uit de natuurbescherming. UAV’s worden 

wereldwijd met succes ingezet om stropers 

op te sporen, bosbranden te lokaliseren 

en bijvoorbeeld schade door mijnbouw of 

illegale houtkap in kaart te brengen. Ook 

worden ze gebruikt om dieren te tellen, 

voor vegetatie onderzoek en het in kaart 

brengen van schade door bijvoorbeeld 

overstroming of erosie. Phoenix heeft na 

twee jaar testen en bouwen een drone 

ontwikkeld die uitermate geschikt is om 

dienst te doen in het koude, ruige en 

afgelegen gebied in Land of the Leopard 

National Park. Phoenix traint en helpt de 

van Primorye. Van de bescherming van 

deze katachtigen profiteren de  beren in dit 

gebied. In 2012 werden diverse gebieden 

samengevoegd tot een 262.000 hectare 

groot beschermd leefgebied voor tijgers en 

luipaarden: het ‘Land of the Leopard’ National 

Park. Het enorme gebied bleek een uitdaging 

voor de rangers en er werden nieuwe 

manieren bedacht om een zo groot mogelijk 

gebied te kunnen patrouilleren en veilig te 

stellen voor de bedreigde katachtigen. In 2013 

startte Phoenix met het ontwikkelen en testen 

Weesberen 
In 2001 en 2002 werden weesberen 

opgevangen in het door Phoenix opgezette (en 

door Bears in Mind gefinancierde) Ussuriysk 

Wildlife Education & Rehabilitation Center. 

Er was nog weinig kennis over het uitzetten 

van gerehabiliteerde beren. Bears in Mind 

werkte ook samen met Valentin Pazhetnov, 

een Russische expert op het gebied van 

opvang en rehabilitatie. Onder  toeziend oog 

van Pazhetnov en Bears in Mind werden eind 

juni 2002 door Phoenix negen kraagberen 

(vijf mannen en vier vrouwen) en vier bruine 

beren (drie mannen en één vrouw) voorzien 

van een radiokraag en vrijgelaten in het 

wild.  WCS (Wildlife Conservation Society) 

volgde  de beren en bracht  hun  verspreiding 

en overlevingskansen in kaart. Dit was nooit 

eerder in dit deel van de wereld gedaan. De 

gegevens ten aanzien van het leefgebied lieten 

Bears in Mind werkt al lange tijd samen met Phoenix Fund, gevestigd in 
Vladivostok in het Russische Verre Oosten. De eerste contacten werden 
eind jaren ‘90 gelegd, met het toenmalige Global Survival Network 
(GSN). Deze organisatie was gestart met een nieuw en vooruitstrevend 
programma waarbij anti-stroperij, educatie, wetenschappelijk onderzoek 
en publieke acties werden gecombineerd om ernstig bedreigde soorten 
en hun leefgebied in de regio duurzaam te beschermen. Het programma 
heette ‘Phoenix: A Collective Biodiversity Recovery Program’. 
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Amur luipaard

Weesbeertjes

zien dat met name de verbindingszones tussen 

de verschillende leefgebieden van de beren van 

zeer groot belang zijn. Het was ook voor het 

eerst dat een kraagbeer met een radiokraag 

om jongen kreeg. Dit vrouwtje werd intensief 

gevolgd. 

Red Wolf
Met steun van Bears in Mind trainde Phoenix 

sinds 2002 het anti-stroperij team ‘Red Wolf’. 

De naam Red Wolf komt van de bedreigde 

dhole of Aziatische wilde hond die recentelijk 

in het gebied herontdekt werd. Het team 

is uiterst succesvol gebleken en heeft al 

vele wetsovertreders aangehouden, illegale 

jachtwapens in beslag genomen, illegale 

vallen onklaar gemaakt en ervoor gezorgd 

dat schade door bosbranden beperkt bleef. 

Het team opereert in het hart van Amur 

tijger en - luipaard gebied in het zuidwesten 
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natuurbEsChErming in DE 
russisChE wilDErnis

Amur tijger

Primorsky Krai

natuurbEsChErming mEt DronEs

Phoenix Fund
Opgericht in 1998

Thuisbasis: Vladivostok

Directeur: Sergei Bereznuk

Kaart: Primorsky Krai, hier bevindt zich het ‘Land of the Leopard’ National Park

van  drones om het werk van de rangers nog 

effectiever en efficiënter te maken. Ook dit 

project heeft Bears in Mind ondersteund.

verschillende rangers in het gebruik en de 

interpretatie van de data. 

Nu, na meer dan 15 jaar van financiële 

ondersteuning, heeft Bears in Mind 

besloten de steun aan Phoenix te stoppen 

en de focus te verleggen naar andere 

projecten.

Phoenix is inmiddels een zeer succesvolle 

internationale organisatie geworden en 

beschikt over een geweldig team van 

experts. Dankzij het werk van Phoenix 

is het aantal tijgers en luipaarden in die 

regio het afgelopen decennium met 10% 

toegenomen. Het gebied is tevens beter 

beschermd en de overheid heeft meer 

steun beloofd. Hopelijk zet deze trend zich 

voort!  



gedrag
Onlangs kwam er via de LBE-website een 
verzoek binnen van iemand die een beer 
van 14 maanden oud in zijn dierentuin in de 
VS opvangt. Het jonge dier vertoont veel 
stereotiep gedrag. De persoon in kwestie 
was op zoek naar informatie over stereotiep 
gedrag en manieren om het te doorbreken. 

We hebben  ervaringen uit ons eigen Berenbos 
gedeeld en hem toegang tot de LBE website 
gegeven. Hierin staan veel voorbeelden 
over verbeteringen aan een berenverblijf, 
voedselverrijking, voedermethodes en 
andere manieren om stereotiep gedrag te 

In BK87 schreven we al over de Large Bear Enclosures website, de 
Engelstalige kenniswebsite van Bears in Mind over de bouw en het beheer 
van een groot berenverblijf zoals Het Berenbos. De informatie op de 
website wordt regelmatig geraadpleegd door de meer dan 250 unieke 
gebruikers en er zijn wekelijks nieuwe aanmeldingen. We geven u graag 
een kijkje in de ‘LBE keuken’ om te laten zien wie allemaal gebruik maken 
van de kennis en ervaring van Bears in Mind om zo het leven van hun eigen 
beren te verbeteren. 

KEnnis DElEn om bErEn EEn goED 
lEVEn tE gEVEn

De natuurlijke omgeving van Het Berenbos

doorbreken. Een ander recent contact betrof 
een bioloog uit de Filippijnen die hulp zocht 
bij het verbeteren van het verblijf in een 
lokale dierentuin waar onlangs een uit een 
circus bevrijde kraagbeer is ondergebracht. 
Ook deze beer vertoonde frequent 
stereotiep gedrag. Omdat Bears in Mind 
geen persoonlijke ervaring heeft met deze 
beersoort, hebben we de hulp ingeroepen van 
onze partners in Azië.  Het gaat inmiddels al 
veel beter met  de beer!

berenverblijven
De meeste verzoeken tot toegang van de LBE 
website hebben te maken met de bouw of 
aanpassing van een berenverblijf. Bijvoorbeeld 
vanuit het Washington State University’s Bear 
Center, waar veel onderzoek gedaan wordt 
naar winterrust, voeding, ecologie, fysiologie, 
reproductie en gedrag bij beren. Er zijn 
plannen om een nieuw berenverblijf te bouwen 
en men wil graag onze ervaringen hierin 
meenemen. Een ander verzoek kwam onlangs 
van Longleat Safari Park in Engeland. Men heeft 
daar plannen om beren aan de collectie te 
voegen. Informatie over huisvesting, voeding 
en veterinaire zorg is dan uiterst bruikbaar. 
Ook Ljubljana Zoo in Slovenië heeft toegang 
gekregen tot de LBE website. Hier zal een 
compleet nieuw verblijf voor bruine beren 
en wolven gebouwd worden, naar Rhenens 
voorbeeld. 

Doelgroepen
De LBE website is opgezet met het doel 
kennis over bouw en management van een 
groot berenverblijf te delen, daarmee het 
welzijn van beren te vergroten, kennis over 
beren (in gevangenschap) te verspreiden 
en door middel van educatie een bijdrage 
te leveren aan de bescherming van de wilde 
beer en zijn leefgebied. De gebruikers zijn 
zeer verschillend; stichtingen, veelal uit de 
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VS, die beren opvangen, dierenparken die een 
nieuw  berenverblijf willen bouwen of hun 
bestaande berenverblijf willen verbeteren of 
studenten die in opdracht van een dierentuin 
een project uitvoeren waarin ze een 

optimaal berenverblijf moeten ontwerpen. 
Ook dierenartsen van over de hele wereld 
zoeken regelmatig contact. Zij zijn vooral 
geïnteresseerd in de speciale veterinaire 
sectie op de LBE website. En natuurlijk zijn er 
dierverzorgers die graag meer willen leren 
over beren in gevangenschap, architecten, 
overheidsmedewerkers (bijvoorbeeld van 
CITES), biologen die wilde beren bestuderen, 
maar ook diverse buitenlandse partners van 
Bears in Mind die geïnteresseerd zijn in dit 
project. Voor ons is het  goed te weten wie 
de informatie allemaal gebruikt en waarvoor 
precies, zodat we op maat advies kunnen geven 
en de verspreiding van deze informatie goed 
kunnen begeleiden.  

Huwelijkskaarten

Printen/Lamineren/Inbinden
Drukwerk: folders, posters, visitekaartjes etc.

Websites/webshops/ontwerp
   &productfotografie

Weerstraat 34 - 4001 LD TIEL
tel.: 0344 632174  ) info@cardshop.nu

Voor informatie en advies staan wij u graag 
te woord in onze winkel in het centrum van Tiel.

Openingstijden winkel:
dinsdag t/m vrijdag 
09.30-17.00 uur
    lunchpauze 13.00-14.00

zaterdag 09.30-16.00 uur

Maandag alleen geopend voor het drukken 
van vooraf bestelde geboortekaarten.

Mail uw printwerk naar info@cardshop.nu
dan ligt het voor u klaar!

Geboortekaarten

Solide Hekwerk

 

Berenbos Menukaart 

JANUARI & 

FEBRUARI: 

MAART: 

APRIL: 

MEI: 

JUNI: 

JULI: AUGUSTUS: SEPTEMBER: 

OKTOBER: 

NOVEMBER: 

DECEMBER, 

Wat eten de beren in Het Berenbos allemaal? 

Natuurlijk voedselprogramma (NVP)

Het dieet van de beren in Het Berenbos is gebaseerd op wat beren in het wild eten. 

Zowel het aanbod als de hoeveelheid is seizoensafhankelijk.

Sanering van het gebit

http://www.largebearenclosures.com/


Het is indrukwekkend om naar die imposante 
beren te kijken en te zien dat het een geweldig 
alternatief is waar ze zich helemaal kunnen 
uitleven in veel meer vrijheid dan waar ze 
vandaan kwamen.”
Bep: “Het Berenbos blijft een echte eye-
catcher, met een boeiend achtergrondverhaal. 
Geweldig dat al die mishandelde en misbruikte 
beren hier weer een echt bere-leven kunnen 
leiden!”
Melissa: “Heel erg mooi, de beren kunnen 
nu veel meer zelf en zo lijkt het veel op hun 
natuurlijke omgeving. Bovendien is het leuk 
om te zien hoe ze in het water zwemmen en 
de vissen proberen te vangen, ook al liggen ze 
veel vaker ergens lekker te slapen...”

Hebben jullie nog een favoriete Berenbos 
beer?
Angèle: “Ik vind ze allemaal iets aandoenlijks 
hebben!”
Bep: “Mijn lievelingsbeer is Dadon, die ik als 
jong ‘ventje’ bij ons heb zien komen. Ondanks 
zijn trieste verleden is hij, nu inmiddels een 
echte volwassen beer, nog steeds speels en 
ondeugend. Het geeft me een geweldig gevoel 
om hem door Het Berenbos te zien rennen. 
Hij heeft het zo goed naar z’n zin!”
Melissa: “Eigenlijk niet, ik vind ze allemaal even 
leuk!”

Welke boodschap willen jullie de lezers van de 
Berekrant meegeven?
Angèle: “Dat door hun donatie de beren een 
geweldig leven hebben! CHAPEAU!”
Bep: “Laten we er met z’n allen voor zorgen 
dat deze mooie berenopvang nog lang kan 
blijven bestaan!”
Melissa: “Kom (nog) eens een keer naar Het 
Berenbos, waar het welzijn van de beren altijd 
op de eerste plek komt!”

op een drukke zaterdag in haar eentje zat te 
schminken en besloot haar te helpen.”
Bep: “In een gesprek met José kwam het idee 
ter sprake en heb ik me direct aangeboden om 
te helpen.”
Melissa: “Mijn opa (Willem van Ommeren) 
deed al langer vrijwilligerswerk bij Bears in 
Mind, en toen hij me een keer vroeg om te 
helpen leek me dat heel erg leuk! Sindsdien ga 
ik wel vaker mee naar het DIM-hokje en help 
ik graag een handje mee bij de Berefeesten.”

Wat maakt het schminken van kinderen zo 
leuk?
Angèle: “Omdat ze onbevangen en vol 
overgave iets op hun gezicht krijgen waar ze 
helemaal van onder de indruk zijn en dat uit 
zich na afloop als ze in de spiegel kijken.”
Bep: “Ik vind het geweldig om met kinderen 
bezig te zijn. Erg leuk om te zien hoe ze 
reageren op de vraag ‘Wat wil je worden?”
Melissa: “Het is leuk om ze zo blij te zien met 
een dier op hun gezichtjes, en bovendien vind 
ik het leuk om eens even de creatieve kant op 
te gaan.”

Wat vinden jullie van het nieuwe Berenbos?
Angèle: “Het blijft een unieke plek voor mij! 

Dames, kunnen jullie iets meer over jezelf 
vertellen?
Angèle: “Ik ben filiaalleidster geweest bij 
Hunkemöller Lexis, door heel Nederland. 
Daarnaast ben ik schoonheidsspecialiste en 
heb ik nog een aparte opleiding gevolgd voor 
grimeuse en  schminken. En, last but not 
least, ben ik getrouwd met Pieter Kuijper 
die al jarenlang vrijwilliger is bij Ouwehands 
Dierenpark.”
Bep: “Ik zal het kort houden, anders zijn we 
wel even bezig. Geboren aan de andere kant 
van de wereld, op de Zuid-Molukken. De 
Japanse bezetting van Indië (1942-1945) in een 
kamp doorgebracht. Vanaf 1951 voorgoed in 
Nederland. Op mijn 17e afscheid genomen van 
de schoolbanken, en hoewel ik graag verder 
wilde studeren mocht dit helaas niet. Na 4 
jaar op kantoor te hebben gewerkt getrouwd 
en kinderen gekregen. Pas toen de kinderen 
gingen studeren ben ik weer gaan werken. 
Na de VUT als vrijwilliger aan de slag gegaan, 
eerst bij Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar, en nu 

Bears in Mind is een kleine stichting die dankzij de hulp van haar trouwe 
donateurs en vrijwilligers in staat is  beren te beschermen. Graag laten wij 
u kennismaken met onze vrijwilligers, die u misschien wel eens ontmoet 
heeft bij de informatiestand in de burcht van Het Berenbos of tijdens 
het Berefeest. In deze Berekrant zetten we de dames in het zonnetje die 
tijdens het Berefeest het schminken van de kinderen verzorgen: 
Bep, Angèle en Melissa.

De prachtige kraam

Bep en Angèle in actie

Melissa tijdens het Berefeest
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MELISSA EN ANGèLE IN 

Het Berenbos

alweer 13 jaar bij Ouwehands Dierenpark.”
Melissa: “Ik ben 13 jaar en zit in de tweede 
klas van het VWO. Mijn hobby’s zijn dansen en 
lezen, al ben ik ook vaak achter mijn computer 
te vinden…”

Hoe lang helpen jullie Bears in Mind al?
Angèle: “Ik denk ongeveer 3 jaar, maar pin me 
er niet op vast.”
Bep: “Volgens mij doe ik het al zo’n 5 jaar…”
Melissa: “Nu ongeveer een jaar, dit was pas de 
tweede keer dat ik kinderen heb geschminkt 
bij het Berefeest.”

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om Bears in 
Mind te gaan helpen?
Angèle: “Eigenlijk heel toevallig. Ik zag Bep die 

Wie: Marjan Franken
Actie: Kraam tijdens Bijenmarkt Leiden

Zaterdag 11 juni was het weer tijd voor 
de jaarlijkse Bijenmarkt in Leiden, op een 
prachtige locatie aan het Museumplein. 
Dankzij onze donateur en vrijwilliger 
Marjan Franken was Bears in Mind ook 
deze editie weer aanwezig met een 
prachtige kraam. 

In haar eigen woorden: “Er waren veel 
mensen met vragen en giften. Mensen die 
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DE VrijwilligErs Van bEars in minD

aCtiEs: bijEnmarKt
Zinvolle social mediacampagnes
Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Het social media landschap is 
groot. Het aloude verhaal van de bomen en het bos. Want waar kies je uit? 
Waar begin je? Wat is effectief? Het blijft de kunst om binnen een reëel en 
overzichtelijk budget zinvol campagne te voeren.

Vergroten advertentiebereik
Social media zal de bestaande communicatievormen niet vervangen, maar 
vormt een waardevolle aanvulling op de papieren advertentiecampagnes. 
Want door advertenties en social media te combineren, vermenigvuldigt u 
het advertentiebereik.

Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs. 
Het kan de start zijn van een zinvolle (social) media marketingstrategie. 

Peters Communicatie B.V.
De Smalle Zijde 7c
3903 LL  Veenendaal
T 0318 56 51 62
E info@peterscommunicatie.nl
I www.peterscommunicatie.nl

het Berenbos niet kennen, mensen die al 
jaren donateur zijn en zich bij mij aan de 
kraam realiseren dat dit Het Berenbos 
is, mensen die zonder iets te zeggen een 
grote donatie in de bus doen, mensen die 
schrikken van de ellende waaruit de beren 
komen, en die schrikken van het verhaal 
over de galberen. Mensen die dankbaar zijn 
dat er organisaties zoals Bears in Mind zijn 
die er iets aan proberen te doen.” 

Wij danken Marjan wederom voor dit 
mooie initiatief en haar grote inzet!

“Mijn lievelingsbeer is Dadon, die ik als 
jong ‘ventje’ bij ons heb zien komen!”

Bep



Op 13 juni 2015 vond er een ramp 
plaats in de dierentuin van Tbilisi in 
Georgië. Door hevige regenval trad 
de altijd zo kleine rivier de Vere in 
zeer korte tijd buiten haar oevers 
met als gevolg dat het waterpeil in 
de dierentuin 10 meter steeg. Drie 
medewerkers van de dierentuin 
overleefden deze ramp niet, en 
honderden dieren verdronken 
of overleden in de dikke laag 
modder die nadat het water was 
verdwenen, achterbleef.

Ongeveer de helft van de verblijven 
werd verwoest en meegesleept in de 
modderstroom. Door snelle hulp vanuit een 
aantal dierentuinen in omringende landen 
konden nog een paar dierenlevens worden 
gered. De gevolgen van het verwoestende 
water waren echter pas veel later te overzien. 
Slechts 3 van de 17 bruine beren overleefden 
de ramp, om van de omgekomen tijgers, 
leeuwen, hyena’s, wolven, bavianen, siamangs, 
pinguïns, struisvogels maar niet te spreken....

Met vereende kracht hebben medewerkers 

hulp Voor tbilisi Zoo

Tbilisi na de overstroming
van de dierentuin en inwoners van Tbilisi de 
metersdikke modderlagen, lijken, en restanten 
van verblijven opgeruimd. Op 13 september 
ging het hoger gelegen deel van de dierentuin 
in zeer afgeslankte vorm, weer open onder 
het motto ‘schoolkinderen van Tbilisi moeten 
weer naar hun dierentuin kunnen’. 
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De gemeente van Tbilisi is van plan een nieuwe 
dierentuin te bouwen in een hoger gelegen gebied 
op circa 10 kilometer afstand van de stad. Dit 
gaat echter naar verwachting nog wel even duren. 
Bears in Mind en diverse EAZA-collega’s wilden 
hier niet op wachten. De snel opgezette actie ‘Ark 
van Noach voor Tbilisi Zoo’ leverde in een mum 

van tijd een zeer diverse verzameling dieren op 
die dierentuinen aan Tbilisi Zoo ter beschikking 
stelden en een bedrag van ruim 40.000 euro 
om bij te dragen aan de transportkosten van 
Amsterdam naar Tbilisi Airport.
In de tussentijd zaten de collega’s van Tbilisi Zoo 
niet stil. In rap tempo verscheen het ene na het 
andere dierenverblijf in het hoger gelegen deel 
van de dierentuin. Allemaal net op tijd klaar voor 
de dieren die met het eerste transport op 30 mei 
arriveerden. Het tweede transport kwam op 13 
juni aan, exact een jaar na de ramp. Er staan nog 
twee transporten gepland voor september 2016.

Al met al een mooie actie! Dank aan alle collega’s 
die dieren beschikbaar stelden, geld doneerden, 
voor alle transportpapieren zorgen, de 
transportkisten maakten en de logistiek regelden. 
Een goed staaltje samenwerking!

alpha beer ii
In Berekrant 89 schreven wij over de 
geplande introductie van een nieuwe 
jonge mannetjesbeer in de Pyreneeën 
om de populatie nieuw leven in te 
blazen. Inmiddels is vanuit Catalonië 
in mei een jonge beer uitgezet om de 
oude rot Pyros op te volgen. Hij heet 
Goiat, is tien jaar oud en woog bij 
vrijlating 205 kilo. Hopelijk gaat Goiat 
voor nakomelingen zorgen zodat de 
berenpopulatie aangesterkt wordt.

megafauna
Onderzoekers van de Universiteit 
van Adelaide, Australië, hebben 
een artikel gepubliceerd in Science 
Advances over de plotselinge 
teloorgang van de megafauna in 
Zuid-Amerika ongeveer 12.000 jaar 
geleden. Fossielen tonen het bestaan 
van enorme luipaarden, luiaards van 3 
meter en beren met 10 x de grootte 
van een grizzly beer! Tot nu toe werd 
aangenomen dat de komst van de 
mens verantwoordelijk was voor 
het uitsterven van de megafauna, 
maar de studie toont aan dat de 
mens al veel langer samenleefde met 
de megafauna, en dat het moment 
van uitsterven precies samenvalt 
met een plotselinge stijging van de 
temperatuur. De combinatie van 
mens en klimaatverandering heeft 
tot het verdwijnen van de megafauna 
geleid. Hoe dat precies is gebeurd, is 
voer voor volgende studies.

Nieuws!

Georgië

Tbilisi Zoo is kandidaat lid van EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). De 
dierentuin had de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in herstel en bouw van goede verblijven. 
Het drama dat zich in juni 2015 voltrok vaagde  alle vooruitgang van de afgelopen jaren in 
één keer weg. 



heb je een mooi berenverhaal of een andere leuke bijdrage 
voor de berekrant, stuur dit dan naar bears in mind via 
info@bearsinmind.org of postbus 9, 3910 aa te rhenen. 
wij horen graag van je!

Beren memorie
Een leuk spelletje voor tijdens de vakantie: beren 
memorie! Zoek de juiste berenbosberen bij elkaar. 
Voor het beste resultaat de foto’s uitknippen en op 
stevig karton plakken. Veel speelplezier!

Laat van 
   je  horen!
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“Op de ‘Dag van de Natuur’ in Burgers’ Zoo 
op Werelddierendag brachten wij een bod uit 
op een reis, die ter veiling werd aangeboden 
door Alertis, inmiddels omgedoopt tot ‘Bears 
in Mind’. We kregen de reis voor het geboden 
bedrag!
Beiden zijn wij biologen en hadden van meet 
af aan wel enige scepsis over de kans van het 
daadwerkelijk kunnen waarnemen van beren. 
(Vaak deden wij Bialowieza in Polen aan: 1 op 
de 3 keren zagen we daadwerkelijk wisenten.) 
We zijn geen fanatieke natuurfotografen en 

Al jaren is Bears in Mind lid van GlobeGuards, 
een club van enthousiaste kleine natuur-
beschermingsorganisaties. Jaarlijks organiseert 
GlobeGuards op 4 oktober de ‘Dag van de 
Natuur’, een veiling van natuurbelevenissen in 
Burgers’ Zoo. In 2015 stonden namens Bears in 
Mind de items ‘Dineren bij de beren’, ‘Bovenop 
de beren’, ‘Adopteer een beer’ en ‘Beren belevenis in Finland’ op de 
lijst. De berenreis naar Finland was mogelijk gemaakt door sponsoring 
van Sundowner Wildlife Holidays. Tiny Arts en Monique Ummels 
boden op het item ‘Beren beleven in Finland’ en reisden begin mei af. 
Hieronder schrijven ze hoe ze de reis ervaren hebben.

Door tiny arts en monique ummels
hoeve hildernisse – bergen op Zoom

bErEn bElEVEn in FinlanD

al evenmin uitgesproken zoogdiermensen. 
Het hoge Finse noorden, het landschap van de 
taiga, bekoorde ons minstens zo.
We vlogen van Schiphol naar Helsinki en 
daarna gingen we verder naar Kayaani. In 
Kayaani wachtte ons nog een taxirit van een 
kleine twee uur.
Aangekomen in Kuhmo, bij de Wild Brown 
Bear Lodge troffen we een internationaal 
gezelschap van natuurfotografen aan. 
Ofschoon we voor de trip een 300 mm 
zoomlens hadden aangeschaft, bleken we 
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geen partij te zijn voor de telekanonnen 
van de anderen. Zij stonden zowat op punt 
van vertrekken. De zit in een schuilhut 
duurt van 17u tot 7u, eind mei was het rond 
middernacht enkele uurtjes donker. Of we 
meteen meegingen? Wij wilden eerst bijkomen 
van onze reis. De gids wees ons op een 
vogelobservatiehut dichtbij de lodge en daar 
gingen wij de volgende ochtend om 6u naar 
toe. Grijze eekhoorns vermaakten ons en … 
we zagen een hermelijntje voorbij rennen.
De nachten daarna, drie stuks, brachten 
we door in een beren-’hide’ (schuilhut). 
In de donkerste uurtjes gingen we op de 
stapelbedden achter ons liggen, maar … erg 
gerust deden we dat niet. Een paar Zuid-
Europeanen sliepen rustig door terwijl een 
beer op z’n dooie akkertje rond hun hut 
snuffelde … waargenomen door alle anderen. 
Die schande zou ons bespaard blijven.
Volgens een Brit en een Ier bracht onze 
komst ‘good fortune’. De nachten daarvoor 
hadden ze alleen maar een beer in het donker 
waargenomen (te donker om te fotograferen, 
niet te donker om het dier waar te kunnen 
nemen), op onze eerste de beste nacht zagen 
we een beer om 22 uur en nogmaals een om 
3:30 uur. Misschien dezelfde, maar dat weet 
niemand zeker. Bovendien zagen we een glimp 
van een veelvraat. De andere twee nachten 

beperkte het waarnemen zich tot een keer.
Moe maar voldaan heet het dan: drie nachten 
opblijven eiste wel een tol. Overdag rustten 
we wat. Onze actieradius was nogal beperkt. 
De lodge bevond zich direct in de omgeving 
van de ‘no-go area’ van de Fins-Russische 
grens. Het zou wel een ideetje zijn om daar 
een paar fietsen te stallen. Dan kom je net wat 
verder.”

Het prachtige landschap

Op onze eerste de beste nacht 
zagen we een beer! Beer in het wild



Het aangekondigde zware onweer weerhield sommige mensen 
waarschijnlijk van een bezoek aan de dierentuin, maar degenen die wel 
kwamen genoten van een beregezellige dag met prachtig weer! De 
kraampjes op de burcht in het midden van Het Berenbos hadden veel 
aanloop, en bij de tafels waar de kinderen geschminkt werden stond 
regelmatig een rij.  Avonturier Mountain Mike trok veel bekijks, en 
veroorzaakte zelfs een heuse file bij de ingang van Het Berenbos toen hij 
de beren ging voeren. Dat hij hierna nog genoeg energie over had voor de 
Berenquiz zegt genoeg over de steengoede conditie van deze avonturier! 
Ook de jonge bezoekers lieten zich van hun beste kant zien bij het blikken 
gooien, het visspel en het ijsberenspel. Imker Gerard Weterings en 
zijn collega’s hadden hun handen vol aan het maken van de vele kaarsen 
van echte bijenwas die kinderen konden maken en versieren. Na al die 
inspanningen was het heerlijk genieten van een vers berenbrood vol 
honing en rozijnen van bakkerij ’t Haverland. En de echte sterren van dit 
feest, de beren zelf, lieten zich in grote getale en van hun beste kant zien.
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bErEFEEst ZatErDag 28 mEi

Han en Iris met hun kavelcertificaat

Op naar Het Berenbos!

Spelen in de vijver

Beren kijkenLekker druk!

Aan de slag!

Bezoekers konden ook deelnemen aan de 
prijsvraag:  ‘raad hoeveel gram de appels in 
de mand wegen.’  Michelle den Breejen zat 
er het dichtst bij . Haar gok van 2300 gram 
was slechts 30 gram meer dan de 2270 
gram die de appels wogen. Michelle heeft 
hiermee een jaar lang een kavel van Het 
Berenbos gewonnen!



proost op DE gEZonDhEiD 
Van DE bErEn mEt bEar CiDEr!
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share a Cider for the bears!
De actie waarmee deelnemers een kavel 
van Het Berenbos kunnen winnen, is simpel. 
Plaats op de Facebookpagina van Bear Cider 
of op Instagram (met #bearcider) een foto 
waarop je met een flesje Bear Cider proost 
op de beren. Uit alle inzendingen wordt de 
meest geslaagde foto gekozen. En de winnaar 
wordt dus zeven jaar lang symbolisch eigenaar 
van 10 m2 van Het Berenbos! Met daarbij 
een prachtige tekst op de kavelborden bij de 
ingang van Het Berenbos, een uniek Berenbos 
certificaat en jaarlijks twee vrijkaarten voor 
Ouwehands Dierenpark en een uitnodiging 
voor het Berenfeest. Een prachtige prijs ter 
waarde van € 525,-! Flesjes Bear Cider zijn 

tijdelijk te koop in het Jungle Restaurant. Van 
het aankoopbedrag gaat de helft direct naar de 
beren. De actie loopt door tot eind oktober. 
Proost u ook met een cider op de gezondheid 
van de beren? Check de website van Bear 
Cider voor meer informatie:  
www.bearcider.com 

Dank
Tot slot willen wij graag Micha Huisman van 
het Jungle Restaurant hartelijk danken voor 
zijn medewerking en steun aan deze actie. Nog 
voordat er ook maar iets bekend was over de 
precieze vorm van de actie, gaf hij al aan dat 
het Jungle Restaurant graag mee wilde werken. 
Chapeau!

Onlangs stuitte Bears in Mind op een flesje met een bijzonder mooi logo 
met een beer. Nadere inspectie wees uit dat het ging om appelcider, 
met de prachtige naam Bear Cider. Aangezien het een Nederlands 
product betrof, nam Bears in Mind contact op met de producent, 
Leonard Koningswijk. Hij was meteen enthousiast over een mogelijke 
samenwerking, en trof ons enkele dagen later om Het Berenbos te 
komen bekijken. Leonard was erg gecharmeerd van Bears in Mind, 
en onder de indruk van de verhalen over de beren. Na een korte 
brainstorm sessie werd besloten meteen een actie op te zetten, met 
de toepasselijke naam ‘Share a Cider for the Bears!’ Bear Cider gaat 
de beren in Het Berenbos helpen door de winnaar van de actie een 
heuse Berenbos kavel aan te bieden! Daarnaast worden er in het Jungle 
Restaurant van Ouwehands Dierenpark Rhenen flesjes Bear Cider 
verkocht waarvan de helft van de opbrengst direct naar de beren gaat.

Bear cider
Bear Cider is ontstaan op landgoed Beerze, 
in Beerze (Ov), vandaar ook de naam. De 
beer in het logo is de beer uit het wapen van 
het landgoed. De appels van de bomen op het 
landgoed zorgden voor de grondstof voor de 
eerste flessen cider. Daar was iedereen zo 
enthousiast over, dat er elk jaar weer meer 
cider gemaakt moest worden. Bear Cider is 
nu een kleine, ambachtelijke cider makerij, 
een van de weinige in Nederland. Bear Cider 
maakt de cider van uitsluitend vers geperst 
appelsap en dat proef je! Bear Cider is 
inmiddels uitgeroepen tot beste Nederlandse 
cider en heeft verschillende internationale 
prijzen gewonnen, waaronder twee keer 
een Pomme d’Or voor beste produkt, op 
het Europese Cider Concours dat jaarlijks in 
Frankfurt gehouden wordt.

https://www.facebook.com/Beercider/?fref=ts
http://www.bearcider.com
http://www.usacanadareisbeurs.nl


In 2014 kwam beer Pesho samen met Maria 
naar Het Berenbos. Beide beren waren 
behoorlijk getraumatiseerd door hun 
verleden in het voormalig fokstation voor 
de jacht Kormisosh, in Bulgarije. Het duurde 
lang voordat ze mensen weer durfden te 
vertrouwen, en nog langer om hun ‘vleugels 
uit te slaan’ in Het Berenbos. Maar met name 
Pesho is steeds vaker in Het Berenbos te zien, 
en hij speelt ook regelmatig met andere beren. 
Bijvoorbeeld met Igor, de vriendelijke kleine 
beer uit Georgië. Pesho, toch een behoorlijk 
indrukwekkende beer van bijna 300 kilo, 
speelt opvallend zachtjes met Igor. Het moet 
tenslotte wel leuk blijven, al dat spelen!

PAG.10

Igor & Pesho  
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bErEgoEiE VriEnDEn…

op onze 
Facebookpagina vindt 
u regelmatig foto’s en 
filmpjes van de beren 
in het berenbos.

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

Winkeltje

Ja, ik steun de beren en wil graag de 

volgende artikelen bestellen. 

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

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

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

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

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

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

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

naam: Bears in Mind
Adres: Postbus 9
Postcode: 3910 AA
Woonplaats: Rhenen
Land: nederland
Incassant ID: nL71ZZZ411861020000
Kenmerk machtiging: Bestelling Berekrant 90

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

Met afbeeldingen van de vier Indiase beren

Verkrijgbaar in rood M en donkerblauw S en M 

MaschaIgor Niki

Mincho

Tory

Keta Pesho

Zilvertinnen theelepels met beer

Zilvertinnen berenhangers

India T-shirts

Wolke

Duuk

Magneten

Sieraden

BjörnaMaria Dadon

LynxWolfBeerBerenkop Wolvenkop

aDoptiE niEuws                       Wij danken alle adoptie-ouders voor hun steun!

Zilvertinnen 
Berenhanger
Zilvertinnen beer om aan 
ketting te hangen.

€ 4,95

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

PRoduct MAAt AAntAl kleuR PRIjS P.St. BedRAg

Verjaardagskalender €   9,95

WILDLIfE sos T-sHIRT (dames/heren)
Dames s / Heren s / Heren M €   5,00

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

Geschenkverpakking berenlepels 1 set € 59,70

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

India T-shirt  rood M of donkerblauw s en M €   7,50

Kinderboek ‘soldaat Wojtek’ + boekenlegger € 13,95

Postzegels beer Mackenzie (vel 10 stuks) € 12,50

Ansichtkaarten (set van 10 verschillende) € 10,00

Wolvenkop ketting (verzilverd) € 25,00

Berenkop ketting (verzilverd) € 30,00

Tinnen beeldjes (Bora / Koröglû / fiona) € 49,50

Magneten (Björna, Dadon, Duuk, Igor, Keta, Maria, 
Mascha, Mincho, niki, Pesho, Tory of Wolke) €   3,00

Boekenlegger €   1,00

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

spreekbeurtpakket €   3,00

oranje T-shirt Beertje? (dames M) €   3,00

de administratie- en verzendkosten bedragen € 3,95. Voor t-shirts en kaarten geldt een maximum aantal 
van 4, voor boeken 2, voor de tinnen beeldjes 3 en voor de overige artikelen 10.

NIEUW

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.

Steun
de beren in

nOOD!
 www.BEARSinMIND.org

NIEUW!

Dadon is het perfecte voorbeeld van een beer 
die zijn traumatische verleden helemaal van 
zich af heeft geschud. Als jonge beer moest 
hij optreden in een Russisch theater, waar 
hij onder andere rondjes moest rijden op 
een fietsje. Toen hij zijn verzorger aanviel en 
doodde, werd er gevreesd voor zijn leven. 
Maar Dadon kon gelukkig naar Het Berenbos 

Totaal bedrag (incl. administratie- en verzendkosten)

komen, waar hij een van de meest lieve en 
speelse beren is. Dadon is een middelgrote 
beer met een mooie donkere vacht, en hij 
is goed herkenbaar aan zijn ‘hoog op de 
poten’ houding. Ook dit jaar is Dadon weer 
geadopteerd door Crystal Club Amsterdam.

Beer Maria is ook een beer met een verleden. 
Het is bijna niet voor te stellen dat deze 
kleine berin 21 jaar in een betonnen bak heeft 
geleefd. Al die tijd zat ze in het voormalige 

fokstation Kormisosh in Bulgarije, waar ze 
niet alleen verwaarloosd werd maar ook veel 
gepest. Toen ze in 2014 samen met Pesho 
naar Het Berenbos kwam, was ze uitermate 
gestrest en vijandig jegens mensen. Intensieve 
begeleiding en heel veel geduld hebben ervoor 
gezorgd dat Maria langzaam ontspande en 
weer vertrouwen kreeg in mensen. Maria is 
ook dit jaar weer geadopteerd door mevrouw 
De Jongh-Buckens.

De laatste adoptie betreft ook een berin 
uit Kormisosh, namelijk Keta. Geboren 
in 1988 is deze dame inmiddels al flink op 
leeftijd, maar ze verbaasde ons allen door 
de enorm goede conditie van haar gestel en 
gebit. Voor een oude beer verkeert ze in 
een perfecte gezondheid. Ook qua karakter 

blijkt Keta onverwoestbaar; ze bleef tijdens 
het gehele transport rustig en toonde in de 
quarantaineruimte bijzonder weinig stress. 
Aan de andere beren laat ze heel duidelijk 
merken als ze ergens niet van gediend is. Het 
is niet voor niets dat ze ‘Cool Keta’ wordt 
genoemd! Deze ‘dappere dame’ is ook dit jaar 
weer geadopteerd door Verdyck N.V.

Dadon

Maria
Keta

mailto:info@bearsinmind.org
http://www.bearsinmind.org/Steun-ons/adopteren
http://www.bearsinmind.org
http://webshop.bearsinmind.org/
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1) Digitale berekrant
Bears in Mind kan de Berekrant ook digitaal aanbieden. 
U ontvangt exact dezelfde krant dan als pdf document 
in uw mailbox. Erg handig, en bovendien goed voor 
het milieu. Nieuwe aanmeldingen blijven zeer welkom. 
Opgeven voor de digitale Berekrant is heel simpel. 
U stuurt een mailtje met uw NAW gegevens naar 
info@bearsinmind.org. Als onderwerp van het bericht 
kunt u ‘Digitale Berekrant’ noteren.

2) Dagje beren verzorgen
Op woensdag 29 juni namen Martijn en Josien Sijbers hun 
kinderen Tom, Joek en Fleur mee naar Het Berenbos om 
even flink de handen uit de mouwen steken. Tijdens de 
Dag van de Natuur had Martijn namelijk geboden op het 
veilingitem ‘Bovenop de beren’. En nu was het tijd om dit 
item te verzilveren. Nadat de hele binnenring van Het 
Berenbos was schoongemaakt, was het tijd het voedsel 
voor de beren te verstoppen. Kroppen sla verdwenen 
onder stenen, noten gingen onder de grond en er werd op 

heel veel plekken en voedsel honing gesmeerd. Tom, Joek 
en Fleur bleken meesters in het creatief verstoppen van 
al het eten, en rustten niet voordat alle kruiwagens leeg 
waren. De beren waardeerden dat eten enorm! Tijdens 
het verspreiden stonden ze al vol ongeduld te wachten, en 
toen de sluizen met hulp van de kinderen waren geopend, 
liepen ze in draf op de heerlijkheden af en lieten zich alles 
goed smaken. Bedankt familie Sijbers!

Bon voor een
Beregoed gebaar!

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

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

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

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

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

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

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

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

berenbeschermer
ja, ik word tot wederopzegging berenbeschermer voor: 

€ 25,00 € 30,00 35,00 € .......... per jaar
€ 3,00 € 5,00 € 7,50 € .......... per maand

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

  ik ontvang de berekrant graag per post per mail niet
 ik stel wel / geen prijs op een uitnodiging voor het jaarlijkse berefeest.

ja, ik help de beren met een eenmalige gift van € 7.50 € 12.50 € 25.00 €.........

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

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

Colofon
Aan deze krant werkten mee:  Koen Cuyten, Bert de Smidt, José Kok
Eindredactie: Bert de Smidt & José Kok
Opmaak: Wilma Termeer (CardShop, Tiel)
Druk: Nieuwsdruk Nederland B.V.

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

Triodos IBAN: NL26TRIO0254692664

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

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

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

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

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

natuurlijk danken wij ook 
alle overige begunstigers!

Triodos 25.46.92.664

Bears in Mind 
rhenen

p.C. brakman – v/d Knaap Deil
n.D. braunius amsterdam

j. willemsen Zutphen
j.a. Voll-loeve ridderkerk

E.V. van temmen Driebergen-rijsenburg
n.h.w. bosman Voorburg
a. Verheule hellevoetsluis

Vanderlanden industrie Veghel
j. van der bilt Frankrijk
Feyenpak geschenkenservice Coevorden

E.C. de berg hilversum

niEuws Voor En oVEr bErEn
beregulle gevers!

Naam: Bears in Mind

Adres: Postbus 9

Postcode: 3910 AA

Woonplaats: Rhenen

Land: Nederland

Incassant ID: NL71ZZZ411861020000

Kenmerk machtiging: Donatie Berekrant 90

Doneer voor de Beer

De beren zochten het voedsel direct op!

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

