
Paraplusoort
De brilbeer (Tremarctos ornatus) is 
endemisch voor het Zuid-Amerikaanse 
continent. Hij heeft de status van 
een zogenaamde ‘umbrella species’ 
of paraplusoort, wat betekent dat 
beschermingsacties ook positief effect 
hebben op andere soorten in het 
leefgebied van de betreffende soort. 
Brilberen worden op de IUCN Red List 
aangeduid als ‘Vulnerable to extinction, 
decreasing / Locally Endangered’. Maar 
er is nog te weinig bekend om de meest 
optimale beschermingsmaatregelen te 
kunnen nemen. Daarom steunt Bears 
in Mind dit belangrijke berenonderzoek 
naar het gedrag van de brilberen en dan 
met name het markeergedrag.

Gedrag
Beren communiceren met elkaar 
door geuren en sporen achter te 
laten op bomen. Er is niet veel kennis 
over markeergedrag en specifieke 
kenmerken van markeerplekken 
(boomsoort, kenmerken van het 
terrein, relatie tot beer-mens 
conflicten) van beren in het algemeen 
en brilberen in het bijzonder. Ook 
is er weinig bekend over de status 
van de lokale beerpopulaties in 
de studiegebieden. Betrouwbare 
gegevens zijn noodzakelijk zodat er een 
managementplan voor de bescherming 
van de beren kan worden gemaakt. 
Op de kaart van Ecuador zijn de twee 
onderzoeksgebieden gemarkeerd.

Sinds 2016 steunt Bears in Mind een brilberenproject in het Andes gebergte van Ecuador. De enige beersoort 
van Zuid Amerika heeft het zwaar en er is nog maar weinig bekend over gedrag, ecologie en status van lokale 
populaties omdat de beren van nature bijzonder schuw zijn en een groot, afgelegen en moeilijk begaanbaar 
leefgebied hebben. Conflicten met boeren, stroperij en klimaatverandering spelen deze beersoort parten. Een 
team van jonge onderzoekers gaat diep het regenwoud in op zoek naar deze schuwe, ‘bebrilde’ beren.

Beren in de mist 
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Het traditionele jaaroverzicht 
van alle Bears in Mind projecten 
wereldwijd.

Kwartaalkrant
verschijnt 4x per jaar

Het onderzoeksteam verzamelt gegevens door middel 
van cameravallen,  het in kaart brengen van krabsporen, 
het onderzoeken van uitwerpselen en het verzamelen van 
haarmonsters.

De komende drie jaar worden in twee onderzoeksgebieden 
in Ecuador gegevens verzameld. Met deze data kan een 
database van genetisch materiaal van de brilberen worden 
opgesteld.

Deze database is belangrijk voor lokale en internationale 
onderzoeksdoeleinden.  Hoe meer er over de brilbeer 
en zijn gedrag bekend is, des te beter hij beschermd kan 
worden.

In het noorden van Italië (Trentino) 
bevindt zich een kleine populatie 
wilde beren.

Maleise beren Linh en Cindy kregen 
met Kerst hun eigen kerstboom met 
cadeautjes.

Flink wat beren lieten zich ook de 
afgelopen maanden zien, elk op hun 
eigen manier.
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BEKEND VAN HET 
BERENBOS IN RHENEN

BEREFEEST
In 2017 vindt het Berefeest 
plaats op zaterdag 27 mei 
en zondag 27 augustus. 
Het evenement begint om 
10.00 uur en duurt tot 16.00 
uur. Donateurs ontvangen 
ingesloten bij deze krant 
activatiecodes voor de tickets. 
Mede-eigenaren ontvangen 
daarnaast ook codes voor de 
vrijkaarten voor Ouwehands 
Dierenpark Rhenen. Wees 
zuinig op de codes, ze worden 
slechts eenmalig verstrekt!

BEREWEETJE
Vanaf 2017 ontvangen 
donateurs en relaties van 
Bears in Mind geen scanbare 
Berefeest uitnodigingen 
en vrijkaarten maar 
activatiecodes!

De blik van Philipp Jordan

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


Berenbos en de reacties van de bezoekers 

over Expeditie Berenbos zijn lovend! In de 

herfst van 2015 is begonnen met de start 

van de laatste fase van de verbouwing. De 

Observatiepost aan de kant van de Maleise 

beren werd in augustus feestelijk geopend!    

Georgië 2016
In 2016 is er opnieuw een inventarisatie gedaan 

door de partner van Bears in Mind, NACRES. 

De belangrijkste constatering was een sterke 

daling in het aantal beren onder erbarmelijke 

omstandigheden in Georgië. Een reden zou 

kunnen zijn dat de handhaving van wet- en 

regelgeving is aangescherpt en eigenaren 

de beren verborgen houden of hebben 

verkocht. Daarnaast is er een groeiende 

negatieve houding ten aanzien van beren in 

gevangenschap. Een positieve ontwikkeling!  

Bears in Mind heeft samen met Ouwehands 

Dierenpark en diverse dierentuinen binnen 

EAZA geld ingezameld voor de wederopbouw 

van Tbilisi Zoo. Deze dierentuin en grote 

delen van de hoofdstad werden getroffen 

door een enorme overstroming in juni 2015. 

(partner: NACRES)

Georgië 2017
De plannen voor het bouwen van een groot 

berenopvangcentrum nabij Tbilisi moeten in 

2017 verder vorm krijgen. 

mondiaal 2016
Ontwikkeling en uitbreiding van de Bear Alert! 

meldingssite, www.bearalert.org. In deze 

database worden alle meldingen opgenomen 

van beren die onder slechte omstandigheden 

worden gehouden. Dankzij de website 

gingen in 2016 diverse beren een beter leven 

tegemoet. Met behulp van het kennisplatform 

www.largebearenclosures.com werden 

in 2016 over de hele wereld initiatieven 

gerealiseerd om de levensomstandigheden 

voor beren in gevangenschap te verbeteren.

mondiaal 2017
Bears in Mind werkt verder aan het 

optimaliseren van beide websites.

natuurbeschermingsprojecten
Azië 2016
Voor het project dat de relatie tussen 

‘bear farming’ en stroperij van wilde beren 

onderzoekt, hebben de uitvoerende partijen, 

de Chinese overheid en de IUCN, in 2016 

de taken verdeeld. De Chinese overheid, 

specifieker de State Forestry Administration 

(SFA) zal het onderzoek leiden naar de 

status van de wilde populatie Aziatische 

zwarte beren in China en de IUCN zal het 

marktonderzoek doen. (partner: IUCN)

Azië 2017
Bears in Mind blijft ook in 2017 actief het 

onderzoek naar de effecten van bear farms op 

de wilde berenpopulaties ondersteunen.

ecuador 2016
Over de brilbeer is nog weinig bekend en zijn 

toekomst is onzeker. Daarom steunde Bears in 

Mind een uitgebreid project in Ecuador. Vanuit 

de universiteit van Loja werkt een gedreven 

team van onderzoekers aan een project in 

de afgelegen jungle van Ecuador. Het doel 

is om inzicht te krijgen in het gedrag en de 

verspreiding van brilberen in twee gebieden 

aan de voet van het Andes gebergte. (partner: 

Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL) 

Lees meer over dit project op pagina 1!

ecuador 2017
Het project loopt dit jaar door en Bears in 

Mind blijft het project steunen. 

iran 2017
Dit project heeft Bears in Mind in 2014 – 

2015 ondersteund. Er is al veel bereikt, maar 

continuïteit is erg belangrijk. Begin 2017 

worden de activiteiten voortgezet en ligt 

de nadruk op het verder in kaart brengen 

van de populatie Aziatische zwarte beren in 

hun meest westerse verspreidingsgebied ter 

wereld: het afgelegen zuidoosten van Iran. De 

lokale bevolking speelt hierin een sleutelrol, 

zowel bij de dataverzameling als bij het 

implementeren van preventieve maatregelen 

om conflicten tussen mens en beer te 

reduceren. (partner: Earth’s Whisper)

In de eerste Berekrant van vorig jaar (BK 88) gaven we u inzicht in de geplande natuurbeschermings- en welzijnsprojecten van Bears in Mind in 2016 
en een overzicht van de activiteiten in 2015. We houden u graag op de hoogte van ons werk. Zo ziet u dat uw geld goed besteed wordt en dat u 
daadwerkelijk bijdraagt aan de bescherming van de beer! Hieronder presenteren wij een beknopt overzicht van de activiteiten van 2016 en enkele 
nieuwe projecten voor 2017. Uitgebreide beschrijvingen van de projecten vindt u op www.bearsinmind.org
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roemenië 2016
Onderzoek naar het gedrag, territorium en 

habitatgebruik van bruine beren in centraal 

Roemenië, het veiligstellen van meer 

leefgebied voor beren en het volgen van beren 

die voorzien zijn van radiozenders. Daarnaast 

de media voorzien van materiaal over het 

project, wat in 2016 uitvoerig werd opgepakt. 

In 2016 is er verder genetisch onderzoek 

verricht, o.a. naar parasieten, zijn enkele 

weesberen gevonden en ondergebracht en zijn 

er aanbevelingen voor de overheid geschreven 

over de negatieve effecten van een geplande 

snelweg door beergebied. (partner: Milvus 

Group) Lees meer over dit project op 

pagina 3!

roemenië 2017
Bears in Mind blijft de activiteiten van Milvus 

ondersteunen.

russisch Verre Oosten 2017
De partner van Bears in Mind, Phoenix 

Fund, wil in het Russische Verre Oosten een 

opvangstation bouwen voor Aziatische zwarte 

beren wezen. Ieder jaar worden tientallen 

weesbeertjes uit het wild opgevangen nadat 

de moederbeer door jagers geschoten 

wordt. Op deze soort mag namelijk legaal 

gejaagd worden, ondanks aanwijzingen dat 

de populatie steeds verder achteruit gaat. 

De soort moet echter eerst op de lijst van 

beschermde soorten in Rusland komen, en 

daar wordt aan gewerkt. Zodra dit is gebeurd, 

kan het project van start gaan! (partner: 

Phoenix Fund)

Berenwelzijnsprojecten
Armenië 2016
Een paar jaar geleden is de Foundation for 

Preservation of Wildlife and Cultural Assets 

(FPWC) gestart met plannen voor een groot 

berenverblijf in de dierentuin van Yerevan, 

vergelijkbaar met Het Berenbos. Hier zullen 

de eerste van de vele kooi- en restaurantberen 

die Armenië telt worden opgevangen. Bears in 

Mind steunde FPWC financieel, met advies, en 

door het leveren van materialen zoals hekwerk 

voor het nieuwe ‘Berenbos’. (partner: FPWC)

Armenië 2017
Begin 2017 zal de eerste fase gereed zijn en 

kunnen de eerste beren uit de omgeving van 

Yerevan opgevangen worden.

expeditie Berenbos 2016
De beren gedijen goed in het gerenoveerde 
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OVerzicht PrOjecten 2016 - 2017

servië 2016
Afgelopen jaar heeft de partner van Bears 

in Mind, ARKA, haar opvangcentrum voor 

dansberen in Banostor verder uitgebreid. Er 

is een buitenverblijf aangebouwd waardoor 

enkele van de oude voormalige dansberen 

meer ruimte krijgen en beter tot rust kunnen 

komen. (partner: ARKA) 

educatie- en 
voorlichtingsprojecten
Bosnië herzegovina 2016
Het project ‘Bears & people: towards peaceful 

coexistence in Bosnia Herzegovina’ was 

afgelopen jaar pas halverwege toen ons het 

trieste nieuws bereikte dat de projectleider 

en partner sinds 2008, Dr Nasir Sinanovic op 

45-jarige leeftijd is komen te overlijden. Het 

project wordt hoogstwaarschijnlijk door zijn 

directe collega’s opgepakt.

(partner: CPD Wildlife)

Bulgarije 2017
Het Large Carnivore Education Centre in 

het Bulgaarse dorpje Vlahi, waar ook ex-

circusbeer Medo en ex-Kormisosh beer Rosa 

zijn opgevangen, wordt dit jaar weer financieel 

geholpen. Het is erg belangrijk dat de lokale 

bevolking, schoolkinderen en toeristen leren 

over beren en andere grote roofdieren in 

Bulgarije. (partner: BALKANI Wildlife Society, 

BWS)

 

Daarnaast blijft Bears in Mind nauw 

samenwerken met BWS en de Bulgaarse 

overheid en werkt aan plannen voor de bouw 

van een berenopvang in centraal Bulgarije. 

indonesië 2016
Gabriella Fredriksson en haar team hebben in 

2016 hard gewerkt aan de educatiecampagne 

voor de bescherming van de Maleise beer. De 

nieuwe informatieboekjes voor volwassenen 

en kinderen zijn ontwikkeld en verspreid, in 

zowel de lokale als Engelse taal. Daarnaast 

is promotiemateriaal verder ontwikkeld en 

verspreid en zijn er reparatiewerkzaamheden 

verricht aan de berenverblijven, de 

bezoekersbrug en het observatieplatform. 

(partner: Pro Natura Foundation)

indonesië 2017
Bears in Mind zal de activiteiten van Pro 

Natura Foundation blijven ondersteunen.

http://www.bearsinmind.org/Project/bescherming-beren-in-azie
http://www.bearsinmind.org/Project/brilberen-in-ecuador
http://www.bearsinmind.org/Project/aziatische-zwarte-beer-in-iran
http://www.bearsinmind.org/Project/Preventie-Roemenie
http://www.bearsinmind.org/Project/een-berenbos-in-armenie
http://www.bearsinmind.org/Project/Het-Berenbos
http://www.bearsinmind.org/Project/Beren-in-gevangenschap-in-Georgie
http://www.bearalert.org
http://www.largebearenclosures.com
http://www.bearsinmind.org/Project/Berenopvang-Servie
http://www.bearsinmind.org/Project/beren-in-bosnie
http://www.bearsinmind.org/Project/Educatiecentrum-Bulgarije
http://www.bearsinmind.org/Project/Educatiecentrum-Indonesie


Weesbeertjes
Hoewel niet de focus van dit project, is een 
jaarlijks terugkerend probleem de opvang van 
weesbeertjes. Eind februari 2016 kwam er een 
melding binnen dat er twee piepjonge beertjes 
in het bos gevonden waren. Houthakkers 
hadden zeer waarschijnlijk een zogende 
moederbeer verstoord en deze was gevlucht. 
Ze vonden de twee beertjes, broer en zus, 
achtergelaten in het hol. De houthakkers 
hebben enkele dagen tevergeefs gewacht in 
de hoop dat moeder zou terugkeren. Omdat 
ze niet kunnen overleven in het wild heeft het 
team van Milvus de beertjes opgehaald en 
naar het weesberencentrum van Leonardo 
Bereczky gebracht. Helaas ging het mannetje 
na een week door onbekende oorzaak dood. 
Het vrouwtje overleefde de eerste weken 
gelukkig wel en leeft inmiddels tussen de 
andere berenwezen. Over twee jaar en na een 
intensieve training wordt ze uitgezet in het 
wild.

in de spotlight
Een team van Franse filmmakers heeft in de 
zomer van 2016 voor National Geographic 
(NG) een documentaire gemaakt over beren 
en het berenbeschermingswerk van Milvus, 
met name gericht op mens-beer conflicten. 
De Franse versie is inmiddels vertoond op de 
Franse televisie en de Engelse (internationale) 
versie wordt vanaf eind januari 2017 verspreid 
via het internationale netwerk van NG. Daar 
bleef het echter niet bij qua publiciteit van 

Afgelopen jaar heeft de Roemeense partner van Bears in Mind, 
Milvus Group, allesbehalve stilgezeten! Begin 2016 schreven we in de 
Berekrant over de succesvolle afgelopen 10 jaar, hieronder geven we een 
samenvatting van de activiteiten van het afgelopen jaar. 

OP rOemeense Wijze

Weesbeertje

het project en de beren want eind september 
kondigde de Roemeense Minister van Milieu 
een totaal trofee-jachtverbod aan voor alle 
grote roofdieren in Roemenië: Beren, wolven, 
lynxen en wilde katten. Milvus werd om een 
inhoudelijke mening gevraagd en verscheen 
in niet minder dan 17 krantenartikelen. De 
projectcoördinator gaf daarnaast vele TV- en 
radio-interviews in de media!     

zenderen
Een belangrijk onderdeel van dit project is het 
zenderen van beren. Beren worden gevangen 
in een kooi waarin iets onweerstaanbaars 
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voor de beer ligt. Wanneer ze dit pakken valt 
de schuif van de kooi dicht. In 2016 werden 
in totaal zes beren gevangen. De eerste begin 
mei, een jong vrouwtje van ongeveer 100 
kg. De zesde en laatste beer was een enorm 
exemplaar van meer dan 300 kg. De beer was 
zo groot dat geen enkele radiokraag om zijn 
nek paste! Grote mannetjes hebben de neiging 
om, als de kraag al past, deze snel weer af te 
krijgen. Hun nek is namelijk zo dik dat een 
simpele beweging met een voorpoot de gehele 
kraag gemakkelijk over de kop doet glijden. 
Uiteraard werd van dit mannetje zoveel 
mogelijk data verzameld (afmetingen, bloed, 
parasieten). 

Onderzoek
Het project omvat ook het verzamelen van 

genetisch materiaal, gegevens over parasieten 
en stroperij in Roemenië en het onderzoeken 
van de mogelijke effecten op de beerpopulatie 
door de aanleg van een grote snelweg 
door berengebied. Het laatste onderdeel 
start aanvang 2017 en vindt plaats in nauwe 
samenwerking met WWF-Roemenië. 

Berenhol

Berin krijgt 
radiokraag

Medische ingrepen

Beer gevangen voor onderzoek

Weerstraat 34 TIEL (centrum)
dinsdag t/m vrijdag 09.30-17.00 - lunchpauze 13.00-14.00

zaterdag 09.30-16.00
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http://www.bearsinmind.org/Project/Preventie-Roemenie
http://www.bearsinmind.org/Nieuwsbericht/roemenie-verbiedt-trofeejacht


die als circusbeer het publiek vermaakte en 

achter de schermen in een klein hokje leefde. 

Om ze nu allemaal zo gezond te zien in Het 

Berenbos, waar ze weer hun natuurlijke 

gedrag kunnen vertonen, waar ze in de winter 

in hun hol kunnen rusten en waar ze in plaats 

van rondjes draaien nu heerlijk met een vriend 

liggen te rollen in de bladeren, daar zet ik 

mij volledig voor in! Zodat meer beren zoals 

Dadon die tweede kans in hun leven krijgen. 

En dat projecten wereldwijd financiële steun 

krijgen om onderzoek te doen naar beren in 

het wild, om meer over ze te leren en om ze 

te beschermen. En om projecten te steunen 

die beren in nood redden. Bears in Mind heeft 

ook projecten van Animals Asia gesteund. En 

het educatiecentrum in Indonesië, waar ik 

voor het eerst met Maleise beren in aanraking 

kwam, wordt nu nog gesteund door Bears in 

Mind.

Het aankomende jaar biedt veel mooie 

kansen, om nog meer mensen er bewust van 

te maken dat er nog steeds veel beren onder 

erbarmelijke omstandigheden leven, niet 

zo heel ver van Nederland vandaan. En dat 

het zeer belangrijk is dat de gebieden waar 

de beren nog leven beschermd worden. We 

hebben een zeer ervaren en gedreven team 

en ik kijk er naar uit met z’n allen nog heel veel 

te doen voor beren die onze hulp hoog nodig 

hebben.

tot gevolg, ze zijn vaak erg dun of juist heel 

erg dik door een incorrect dieet, ze vertonen 

gestoord gedrag doordat er niets natuurlijks 

is aan het houden van een beer in een klein, 

leeg metalen hok. Deze vreselijk wrede 

industrie is onnodig aangezien er alternatieven 

beschikbaar zijn die onder andere leverziektes 

net zo effectief behandelen. In 2000 werd een 

opvangcentrum in Chengdu, China opgezet 

en in 2006 ging de bouw van het centrum in 

Tam Dao, Vietnam van start. Ik heb daar de 

eerste drie weesjes met de fles opgevoed, 

nadat hun moeder was gedood en de jongen 

op weg waren naar een beerboerderij. Door 

de jaren heen hebben wij een wereldklasse 

opvangcentrum gebouwd waar in 2016 bijna 

150 Aziatische zwarte beren (kraagberen) en 

Maleise beren een onderkomen hadden. De 

zeer ervaren berenverzorgers en dierenartsen 

werken hard om de lichamelijke en mentale 

problemen te verhelpen zodat de beren hun 

wrede verleden achter zich kunnen laten. 

Ze genieten van een gebalanceerd dieet, een 

verrijkte omgeving en grote buitenverblijven 

met klimstructuren en vijvers. Dat een beer 

al dat leed achter zich kan laten en heerlijk 

kan genieten van het opgraven van gras, het 

spetteren in de vijvers of een stoeipartij 

met een goede vriend was wel het meest 

belonende van mijn baan als directeur daar.

Teruggekeerd in Nederland greep ik een 

prachtige kans om bij Bears in Mind te komen 

werken met beide handen aan. Ik was al 

bekend met Het Berenbos; het prachtige 

grote, natuurlijke verblijf met opgevangen 

beren. Hun vreselijke achtergrond grijpt mij 

erg aan. Dadon die rondjes moest rijden op 

een fietsje in een Russisch theater. Of Mascha 

Eind oktober 2016 vertrok José Kok bij Bears 

in Mind. De afgelopen 8 ½  jaar heeft José zich 

ingezet voor de stichting. Vele beren in nood 

zijn geholpen door José haar grote inzet en 

wij zijn haar enorm dankbaar. José werkt nu 

als Manager Zoölogie, Onderzoek & Educatie 

voor Ouwehands Dierenpark. 

Per 10 november ben ik als nieuwe directeur 

voor Bears in Mind begonnen. Na 17 jaar in 

het buitenland te hebben gewoond ben ik 

in juli 2016 teruggekeerd naar Nederland. 

Het was een zeer moeilijke beslissing om 

mijn baan achter te laten in Vietnam. Ik heb 

Door Annemarie Weegenaar, Directeur Bears in Mind
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daar 10 jaar voor Animals Asia gewerkt, een 

organisatie opgericht door Jill Robinson, die 

zich inzet om de beergalindustrie in China en 

Vietnam te beëindigen. Beren worden daar op 

beerboerderijen gehouden waar regelmatig 

(of zelfs dagelijks in China) hun gal wordt 

afgenomen. Alle technieken zijn wreed en 

pijnlijk en de lichamelijke gevolgen variëren 

van onder andere galstenen, ontstekingen in 

de buikholte, oogziektes tot leverkanker. De 

beren worden zwaar verwaarloosd en hun 

psychische staat is daardoor ook zeer slecht. 

Ze bijten op de metalen tralies waardoor hun 

tanden afbreken met pijnlijke ontstekingen 
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een nieuWe directeur

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

Annemarie in Het Berenbos

Beer in Halong Bay 
voordat alle beren in die 

provincie gered werden 
door Animals Asia

Annemarie bij het opvangcentrum in Vietnam

Annemarie:
“het is zo mooi om 
te zien dat een beer 
zijn traumatische 
verleden kan 
overwinnen”.

http://www.animalsasia.org/


Educatie is één van de hoofdtaken van een 
moderne dierentuin. In een wereld waar de 
relatie tussen mens en natuur onder druk 
staat, wil Ouwehands Dierenpark bijdragen 
aan het ontstaan van liefde en respect voor 
de natuur. Het dierenpark hoopt niet alleen 
dat bezoekers een leuk dagje uit hebben, 

Leren dierentuinBezOeKers VAn de 
educAtie in het BerenBOs?

maar ook dat zij er iets van opsteken. 
Waarom heeft een tijger strepen? Wat zit 
er in de bulten van een kameel? Waarom 
komt de ijsbeer in problemen door snelle 
klimaatverandering? Ouwehands Dierenpark 
hoopt dat bezoekers geïnspireerd worden 
door de dieren en dat daarmee de eerste stap 
naar natuurbescherming is gezet.

Om dierentuinbezoekers een handje te 
helpen, wordt door het hele dierenpark 
educatie aangeboden. Bijvoorbeeld op 
dierinformatieborden, tijdens een leuke 
activiteit of door een rondleiding met een 
gids. Het is belangrijk om te onderzoeken of 
die educatie het gewenste effect heeft. Alleen 
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op die manier kan de kwaliteit gewaarborgd 
worden. Dat is de reden dat er in Ouwehands 
Dierenpark publieksonderzoeken worden 
uitgevoerd. Eén van deze onderzoeken 
heeft plaatsgevonden in Het Berenbos. In 
en rondom deze opvangplek voor voormalig 
mishandelde beren, wordt op verschillende 
manieren educatie aangeboden. Denk 
bijvoorbeeld aan het doolhof, het Roemeense 
dorpje Karpatica, de kraam met schedels en 
vachten, de transportkist en de verschillende 
informatieborden. En, laten we vooral de 
belangrijkste educatoren niet vergeten: de 
bruine beren zelf.

Bij het onderzoek in Het Berenbos werden 
drie vormen van educatie onderzocht, 
namelijk het doolhof, Karpatica en het 
standaard informatiebord over de bruine beer. 
De grote vraag was: dragen deze educatieve 
elementen bij aan een toename van kennis 
over bruine beren bij de bezoekers van 
Ouwehands Dierenpark? 

het onderzoek in een 
notendop
Bezoekers werden ’s ochtends aangesproken 
door een medewerker van Ouwehands 
Dierenpark. Dit gebeurde volgens een aselecte 
steekproef, zodat alle bezoekers een even 
grote kans hadden om bij het onderzoek 
betrokken te worden. De bezoekers 

werd gevraagd om deel te nemen aan een 
‘berenquiz’. Er werd niet bij verteld dat ze 
diezelfde middag nogmaals aangesproken 
zouden kunnen worden. Als dank kregen 
de deelnemers een leuke berenbutton, met 
daarop een klein cijfer, opgespeld. Dit cijfer 
kwam overeen met de vragenlijst die de 
deelnemer zojuist had ingevuld. ’s Middags 
werden bezoekers met een berenbutton in 
de burcht van Het Berenbos gevraagd om 
nogmaals dezelfde vragenlijst in te vullen. 
Dankzij de cijfers op de buttons konden de 
voor- en na-enquête aan elkaar gekoppeld 
worden. Hierdoor werd zichtbaar of 
de ‘bruine beren kennis’ van specifieke 
deelnemers was toegenomen na hun bezoek 
aan Het Berenbos. 

resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de kennis over 

een oude beer
Eind december 2016 werd in een 
artikel in Lutra, het vaktijdschrift 
van de Dutch Mammal Society, de 
vondst van de linkervoorpoot van 
een bruine beer in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen beschreven. De 
voorpoot is bijna geheel compleet 
en van een beer met een gemiddelde 
grootte. Het betreft één van de laatste 
beren die in Nederland in het wild 
voorkwamen, de ouderdom ligt tussen 
880 en 970 AD. De botten zijn zeer 
goed bewaard gebleven en illustreren 
dat de bruine beer nog tot ongeveer 
1000 AD een inheemse soort was. 
Door ontbossingen en jacht is de 
bruine beer uit Nederland verdwenen. 
(Foto’s: Ivo Verheijen / Lutra, Bears in 
Mind)

Nieuws!

bruine beren bij 68% van de deelnemers is 
toegenomen. Dat wil dus zeggen dat zij meer 
punten hebben behaald bij de na-enquête dan 
bij de voor-enquête. Iets meer dan een kwart 
van de deelnemers (27%) heeft minder punten 
gescoord na hun bezoek. De overige 5% is in 
aantal punten gelijk gebleven. De effectiviteit 
van de drie verschillende educatievormen 
liggen dicht bij elkaar. Toch blijkt uit dit 
onderzoek dat de meeste mensen iets hebben 
opgestoken van het informatiebord over de 
bruine beer. Daarna volgt het doolhof, dat net 
iets beter scoort dan Karpatica.

en nu?
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn weer 
verschillende nieuwe vragen ontstaan. Hoe 
komt het bijvoorbeeld dat meer dan een 
kwart van de deelnemers minder punten 
heeft gescoord na hun bezoek aan Het 
Berenbos? Hoe maken we de onderzochte 
educatievormen nog effectiever? En hoe 
leerzaam zijn de andere elementen in Het 
Berenbos? Al deze vragen zijn op hun beurt 
weer een eigen onderzoek waard. Eén ding 
is zeker: in Het Berenbos valt genoeg te 
leren! Zowel voor de bezoekers als voor het 
dierenpark.

http://www.zoogdierwinkel.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/pdf%20download/Lutra%2059%281-2%29_Kuijper%20et%20al_2016.pdf


sPeL: Björna en de wolven
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met deze maskers kun je het ‘Björna-en-
de-wolven-spel’ spelen. eerst maak je de 
maskers, één Björnamasker en zoveel 
wolvenmaskers als je nodig hebt. Ben je 
bijvoorbeeld met 10 kinderen, kopieer 
het wolvenmasker dan negen keer 
op een kopieermachine. 

Als Björna langs 
komt lopen gaan alle wolven haar volgen, en 
stellen steeds dezelfde vraag: “Wil je je vlees 

hebben, Björna?” Als Björna “nee” antwoordt, 
blijven de wolven achter haar aan lopen, en 

stellen opnieuw dezelfde vraag. Pas als Björna 
“ja!” antwoordt verandert dit, want dan gaat 

Björna de wolven achtervolgen. de wolven 
proberen het nest te bereiken, 
want alleen daar zijn ze veilig. 

je kunt de maskers 
op karton plakken en uitknippen. maak 

vervolgens twee gaatjes voor de elastiekjes 
in de uitsparingen. maak het elastiek vast aan 
deze uitsparingen. heb je de maskers klaar, 
kies dan wie Björna wordt. Laat diegene het 

Björnamasker opzetten, de rest krijgt allemaal 
een wolvenmasker. Alle wolven kiezen een 

vaste plek als startpunt, het ‘nest’. 

de eerste wolf die 
gevangen wordt, heeft 

verloren en wordt 
vervolgens Björna. Vangt Björna geen wolven 
dan kun je afspreken dat de wolf die als laatste 

het nest bereikte daarna Björna wordt. Of je laat 
degene die Björna speelt net zolang doorgaan 

tot er een wolf gevangen wordt. 
Veel plezier!



“Dat er een gezonde populatie beren in 
de bergen van Trentino rondloopt, is een 
belangrijke graadmeter voor de gesteldheid 
van het gebied” zegt Claudio Groff. Claudio 
werkt voor de provincie Trentino in Noord-
Italië als hoofd ‘grote roofdieren’. Het werk 
van Claudio en zijn team bestaat met name 
uit het monitoren van de berenpopulatie, 
het in kaart brengen van de door beren 
toegebrachte schade aan vee en landbouw en 
het verzorgen van compensatie, training geven 
aan de verschillende groepen die werken in 
het berengebied, Bear Emergency Teams 
coördineren en communicatie verzorgen 
omtrent beren in het wild in Noord-Italië. 

Waar komen de beren 
vandaan?
“Het is een bijzonder gebied omdat wilde 
beren hier nooit volledig verdwenen zijn. 
Wel waren ze bijna uitgeroeid in de Italiaanse 
Alpen, met slechts enkele beren in het 
oostelijke deel die wisten te overleven. 
Sinds 1973 wordt de populatie in Trentino 
beheerd. In 1997 is begonnen met een door 
de EU gefinancierd project genaamd ‘LIFE 
Ursus’. Het doel van dit project is om bruine 
beren in de Zuidelijke Alpen van Italië terug 
te brengen. Het EU project ging van start 
met de herintroductie van 10 volwassen 

Trentino-Zuid-Tirol
Regio: Trentino-Zuid-Tirol
Provincies: Trentino en Zuid-Tirol
Hoofdstad: Trento
Ligging: Noord-Italië
Oppervlakte: 13.619 km2

Bergen:  Dolomieten, Alpen
Hoogste berg: Ortler, 3902 meter
Landschap: Bergen, meren, bossen

interVieW met cLAudiO GrOff, 
een itALiAAnse Bruine Beren exPert

beren in Trentino; zeven vrouwelijke en 3 
mannelijke beren. Dit gebeurde tussen 1999 
en 2002. Deze beren kwamen uit de Sloveense 
populatie vanwege de sterke genetische 
verwantschap met de Noord-Italiaanse beren. 
Tussen 2002 en 2014 zijn maar liefst 88 jongen 
geboren, uit 41 nesten. In 2015 waren het er 13 
uit 7 nesten.”  

Wat is de huidige status?
“Het is tot op heden een erg succesvol 
project gebleken. Het doel was om een 
stabiele populatie van 40 – 60 bruine beren 
in Trentino te krijgen. Dat is inmiddels 
gelukt, op dit moment zijn het er ongeveer 
50 en lijkt de populatie zich te stabiliseren. 
In het kernleefgebied leven nu 3 tot 4 beren 
per 100 km2, dat is een hoge dichtheid! De 
beren reproduceren goed en ook dit seizoen 
hebben we verschillende moeders met jongen 
waargenomen. Aan de andere kant is het 
sterftecijfer ook omhoog gegaan en daar 
wordt nu extra aandacht aan gegeven. Want 
naast diverse beren die gestorven zijn aan 
een natuurlijke dood, zijn er ook drie beren 
vergiftigd en eentje geschoten. En dat zijn de 
gevallen van illegale stroperij die we hebben 
kunnen ontdekken. Mogelijk zijn het er meer.” 
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 zijn er ook ‘beren op de weg’?
“Het succes van dit project is denk ik 
tweeledig. Ten eerste is het gebied uitermate 
geschikt voor beren, met veel ruig bergachtig 
terrein en relatief weinig menselijke 
activiteiten. Daarnaast is de houding van de 
meeste mensen redelijk positief ten opzichte 
van beren. Zelfs van de mensen die direct 
schade hebben van beren, aan hun vee of 
landbouw. Dit komt o.a. door een razendsnel 
compensatiesysteem. De keerzijde van het 
verhaal is dat er zowel in 2014 als in 2015 
iemand is aangevallen door een beer. Eén geval 
betrof een bewoner van een dorpje in het 
gebied die op zoek was naar paddenstoelen. 
Daarbij werd een moederbeer met jongen 
verrast, waarna de beer direct aanviel. De 
beer bleek vaker voor problemen gezorgd 
te hebben en er werd besloten om haar af te 
maken. Dit zijn moeilijke besluiten, maar we 
moeten voorkomen dat beren voor problemen 
zorgen, om zo de langzaam toenemende 
negatieve perceptie van mensen ten opzichte 
van carnivoren niet te laten groeien. We 
organiseren vele bijeenkomsten met alle 
‘stakeholders’ en geven lezingen over het werk 

dat we doen en de rol van grote carnivoren in 
onze directe omgeving.” 

hoe is het met de andere grote 
rovers gesteld?
“Sinds 2010 zijn er wolven waargenomen in 
het gebied. Eerst eén individu, maar in 2013 
was het al een roedel! Ze reproduceren goed 
en verspreiden zich geleidelijk. In 2016 zijn het 
er nog meer en sinds een paar maanden is er 
een nieuw paartje het gebied binnengekomen 
dat mogelijk een tweede roedel zal stichten. 
Geweldig om te zien!” 

Beer schuurt zijn rug
Foto: Franco Cadonna

Claudio Groff

Trentino landschap

Foto: Franco Cadonna 

Berenfamilie

Claudio Groff
“de beren 
reproduceren goed en 
ook dit seizoen hebben 
we verschillende 
moeders met jongen 
waargenomen.”



Deze kerst was wel heel speciaal voor de 

twee Maleise beren Cindy en Linh die in 2016 

in Het Berenbos zijn komen wonen. Dit was 

de eerste kerst voor deze twee beren in 

Ouwehands Dierenpark. Hier leven ze in een 

prachtig gedeelte van Het Berenbos. Na jaren 

onder slechte omstandigheden te hebben 

gewoond kunnen ze nu de grote bomen in 

hun verblijf beklimmen. Soms zie je alleen een 

zwarte stip, hoog in de boom. Maleise beren 

(ook wel honingbeer of sun bear genoemd) 

zijn goede klimmers, dankzij hun scherpe, 

lange nagels, de vorm van hun poten en hun 

kleine lichaam. Ze gebruiken hun krachtige 

klauwen ook om verrotte boomstammen 

open te trekken zodat ze bij de termieten 

kunnen komen. Deze keer werden die lange 

nagels gebruikt om de kerstcadeautjes uit te 

pakken. Cindy en Linh hadden ieder hun eigen 

kerstboom, met pakjes er onder en gekleurde 

ballen in de takken. Dierenverzorger Dorine 

en Annemarie van Bears in Mind hadden de 

verrassingen gemaakt. Papier-maché met 

bloem in plaats van lijm en pindakaas om 

het kerstpapier vast te plakken zodat niets 

de beren zou schaden als ze toch een beetje 

van het pakje op zouden eten. De pakjes en 

ballen waren volgestopt met verse vruchten, 

meelwormen en kokosnoten. Met hulp van 

dierverzorger Henk werden de bomen in het 

verblijf geplaatst en niet lang daarna kwamen 

Cindy en Linh naar buiten. Al wonen ze al jaren 

bij elkaar, ze zijn niet de beste maatjes dus 

ze kregen ieder hun eigen boom om ruzie te 

voorkomen.

Cindy maakte ieder pakje voorzichtig open 

en genoot van al het lekkere eten terwijl Linh 

wat minder geduld had en al snel alle pakjes 

open had gescheurd. Een heerlijke meloen 

werd zelfs genegeerd hoewel een lekkere 

peer wel snel werd opgegeten. Linh was 

ook nieuwsgierig geworden naar de boom 

van Cindy en had in korte tijd ook daar alles 

opengescheurd. De lange tong van Maleise 

beren gebruiken ze in het wild om honing uit 

een nest te likken. Die tong kwam nu goed 

van pas om de meelwormen  zorgvuldig uit 

de boom te halen. En als toetje nam Linh de 

kokosnoot behendig in haar voorpoot mee 

naar het platform. Wat een verbetering van 

hun leven!

PAG. 8 Berekrant FEBRUARI  2017 WWW.BEARSINMIND.ORG

Kerst VOOr mALeise Beren cindy en Linh

Dorine van Appeldoorn, dierverzorger

Linh leeft zich helemaal uit

“Maleise beren zijn hele goede klimmers, ze zijn heel nieuwsgierig maar wel wat 
zenuwachtiger en ongeduldiger dan onze bruine beren. Ze hebben veel uitdaging 
nodig. Verrijking is daarom erg belangrijk voor deze dieren. Dit stimuleert 
hun natuurlijk gedrag, ze zijn langer bezig om hun voedsel te vinden of worden 
uitgedaagd om lekker te spelen en te klimmen.

Zo smeren we bijvoorbeeld honing aan de bomen dat ze eraf kunnen likken, geven 
we ze verse takken om nesten te bouwen en hooi met meelwormen zodat ze 
moeten zoeken naar hun voedsel.”



een KAVeL VOOr een mijLPAAL

een KAVeL ALs AAndenKen
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Wie: Els Roberti

Kavelnummers: 630 en 631

Kaveltekst: Stichting Proefdiervrij bedankt 

Berenbosfan Els Roberti voor 33 jaar 

proefdiervrij boekhouden. 

mevrouw zuidgeest, kunt u allereerst 

iets vertellen over stichting 

Proefdiervrij?

Proefdiervrij staat voor een wereld zonder 

proefdieren. Samen met onderzoekers werken 

wij aan een wetenschap die streeft naar 

betere resultaten voor mens én dier. Mede 

dankzij onze donateurs maken wij innovatieve 

onderzoeken mogelijk die ervoor zorgen dat 

geen enkel dier een proefdier hoeft te zijn. 

Door samen te werken met onderzoekers, 

bedrijven en de overheid stimuleren wij 

Sommige kavels vormen een 
aandenken aan een dierbaar 
iemand. Zo ook kavel 1970. Met de 
aanschaf van dit stukje Berenbos 
heeft de familie Seijers een passend 
eerbetoon gevonden voor Eelco 
Seijers.

verandering binnen de wetenschap. Zo 

investeren we als maatschappij in duurzaam 

onderzoek zonder proefdieren. 

mevrouw roberti, wat was uw functie 

binnen de stichting en kunt u iets 

vertellen over het werk en de sfeer?

Eind 1983 ben ik begonnen bij de Nederlandse 

Bond tot bestrijding van de Vivisectie, die 

in 2000 is gefuseerd met de Anti-Vivisectie 

Stichting. Hieruit is de Stichting Proefdiervrij 

ontstaan. Ik ben begonnen als administratief 

medewerker en in de loop der jaren 

doorgegroeid tot financieel verantwoordelijk 

medewerker. Naast alle financiën, waaronder 

het opmaken van de jaarverslagen, was ik 

ook verantwoordelijk voor alle personele 

zaken. Toegevoegde waarde is dat ik mede 

heb bijgedragen aan het bestrijden van 

dierproeven. Mijn werk heb ik de afgelopen 33 

jaar met veel plezier en inzet gedaan en niet 

alleen vanwege mijn boeiende functie maar 

ook vanwege de sfeer binnen Proefdiervrij. 

Daarom ga ik met name mijn collega’s heel erg 

missen. 

 

mevrouw zuidgeest, hoe heeft u de 

samenwerking met mevrouw roberti 

ervaren?

Els en ik hebben altijd prima met elkaar 

samengewerkt. Juist omdat we zo verschillend 

zijn, denk ik. Els is heel erg gespitst op de 

Wie: Wim en Yvonne Seijers en familie

Kavelnummer: 1970

Kaveltekst: Vrijheid is zó belangrijk! Eelco 

Seijers

Kunt u vertellen wie eelco was en hoe hij 

in het leven stond?

Eelco is onze zoon, partner, broer, zwager 

en oom. Helaas is Eelco op 30 juni 2016 op 

44-jarige leeftijd overleden. Eelco was op en 

top een natuurmens. Als kind was hij al vaak 

in het bos te vinden. Dieren waren voor hem 

erg belangrijk. Eelco heeft veel van de wereld 

gezien. Hij was een wereldreiziger. Prachtige 

verhalen kon hij vertellen over de dieren die hij 

in diverse landen tegenkwam.

hoe bent u op het idee gekomen een 

kavel als aandenken te kopen?

Het Berenbos is opgedeeld in 2100 kavels van 10 m2. Deze stukjes 
Berenbos kunnen symbolisch gekocht worden, met een looptijd van 
zeven jaar. Aan een kavel wordt een tekst gekoppeld, die geplaatst wordt 
op de kavelborden in Karpatica, vlak bij de tunnel naar Het Berenbos. 
Sommige kavels hebben te maken met een speciale gebeurtenis. Zo 
ook de kavels 630 en 631. Op 1 november nam mevrouw Zuidgeest, 
directeur van Stichting Proefdiervrij, contact op met Bears in Mind om te 
vragen of wij een leuk cadeau wisten om aan een gewaardeerde collega 
te geven. In overleg is besloten tijdens het afscheid van Els Roberti haar 
twee kavels van Het Berenbos te schenken. Het afscheid vond plaats op 
22 november, en Els was enorm verrast door het mooie cadeau.

Els en Marja

Familie Seijers 
in Het Berenbos

Mevrouw Roberti:
“Een aantal jaren 

geleden zagen we 

dat Het Berenbos 

na renovatie erg 

was opgeknapt. Als 

donateur geeft dat 

een goed gevoel!”

Wim en Yvonne 
Seijers: 

“Eelco was op en top een natuurmens.”

Toen Eelco nog in Rhenen woonde kwam hij 

vaak in Ouwehands Dierenpark, maar ook 

later bezocht hij de dierentuin regelmatig. 

Het idee van kavels te ‘verkopen’ om op deze 

manier aan geld te komen ter ondersteuning 

van het goede doel sprak hem erg aan. Toen 

wij laatst door het Berenbos liepen kwam 

Eelco`s vader op het idee om een kavel te 

‘kopen’ als herinnering aan Eelco.

Waarom heeft u voor deze kaveltekst 

gekozen?

Vrijheid voor mens en dier was voor Eelco het 

allerbelangrijkste in het leven.

Welke boodschap wilt u de lezers van de 

Berekrant meegeven?

In ieders leven komt het voor dat je helaas 

afscheid moet nemen van iemand die je erg 

lief is. Het is dan toch fijn als je als herinnering 

aan deze persoon een klein stukje grond in het 

prachtige Berenbos kunt ‘kopen’ en daarmee 

helpt de beren die het slecht hebben een beter 

leven te geven.

Hartelijk dank dat u dit met ons wil delen!

details en de consequenties van activiteiten 

doordenken. Terwijl ik meer van de grote 

lijnen ben. Daarmee hielden we elkaar goed in 

evenwicht. Wij zijn allebei erg begaan met het 

lot van proefdieren. Dat is wat ons bindt.

mevrouw roberti, u bent al lang een 

berenbeschermer en Berenbosfan. 

Waarom bent u donateur van Bears in 

mind geworden?

Al jaren komen mijn man en ik in Ouwehands 

Dierenpark en hebben de introductie van 

beren in nood meegemaakt. Geweldig om te 

zien hoe beren met elkaar ravotten en echt 

berengedrag vertonen. Wij zijn toen gelijk 

donateur geworden en komen regelmatig 

vanuit Den Haag een kijkje nemen. Een aantal 

jaren geleden zagen we dat Het Berenbos na 

renovatie erg was opgeknapt. Als donateur 

geeft dat een goed gevoel!

 

mevrouw zuidgeest, hoe is het idee 

ontstaan om Bears in mind in te 

schakelen bij het afscheid?

Wij wilden haar een mooi speciaal 

afscheidscadeau geven. Tijdens de koffie 

vertelde Els weleens dat ze naar Het 

Berenbos was geweest. Daar was ze heel 

enthousiast over. Het past bij Els om geen 

cadeau voor zichzelf te krijgen, maar voor 

een maatschappelijk issue dat zij belangrijk 

vindt. We hebben het wel als een complete 

verrassing gehouden. Els had geen idee dat ze 

dit kreeg. 

mevrouw roberti, hoe heeft u het 

afscheid op de 22e ervaren?

Ik wilde een afscheid zonder veel poespas. 

Om deze reden zijn we met alle collega’s uit 

eten gegaan. Na het voorgerecht nam Marja 

Zuidgeest het woord en gaf na een korte 

speech de twee kavels cadeau. Het cadeau en 

de gezellige avond in het restaurant maakten 

het tot een afscheid om nooit te vergeten.

Welke boodschap wilt u de lezers van de 

Berekrant meegeven?

Marja: “Steun het Berenbos, maar vergeet de 

andere dieren zoals de proefdieren niet. Die 

hebben u ook nodig.”

https://proefdiervrij.nl/


Echt winter heeft het tot nu toe niet willen 
worden, maar de afgelopen maanden zaten er 
wel koude dagen tussen. In januari daalden bij 
vlagen de witte vlokken neer over Rhenen, en 
Het Berenbos zag er prachtig uit onder een 
verse laag sneeuw. Sommige beren bleven de 
hele tijd lekker in hun hol, anderen lieten zich 
tijdens het zachte weer wat vaker zien. Zelfs 
Maleise beer Linh trotseerde de kou om wat 
lekkere hapjes te scoren. Pesho bouwde zijn 
eigen nest voor zijn oude buitenverblijf, en ook 
Mincho sleepte een hele berg aarde bij elkaar 
om zijn ideale slaapplek te creëren. Zoveel 
beren, zoveel methodes…
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Beren in de Winter

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

PeshoMincho

BjőrnaLinh

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 92

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

maschaigor niki

mincho

tory

Keta Pesho

Zilvertinnen theelepels met beer

Zilvertinnen berenhangers

Tinnen beeldjes

Wolke

duuk

Magneten

Sieraden

Björnamaria dadon

LynxWolfBeerBerenkop Wolvenkop

Luxe Cadeau
6 zilvertinnen theelepels in 
luxe verpakking

€ 59,70

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 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  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 verzendkosten binnen nederland 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.

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

TIP!

TIP!

Totaal bedrag (inclusief verzendkosten)

Fiona KoröglûBora

Uitv
erkocht

http://webshop.bearsinmind.org/product/zilvertinnen-theelepels/
http://www.bearsinmind.org/Steun-ons/adopteren
mailto:info@bearsinmind.org
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) Winnaar Bear cider prijsvraag
Vorig jaar organiseerden Bear Cider en Bears in Mind een 
prijsvraag. De winnaar kreeg een kavel van Het Berenbos. 
Mariska Vermeulen vertelt:

“Op Facebook bij Bear Cider zag ik laatst een ontzettend 
leuke actie voorbijkomen. Samen met Bears in Mind gaven 
zij een kavel van Het Berenbos weg, inclusief 7 jaar lang 
toegang tot Ouwehands Dierenpark. Omdat ik onlangs 
voor de eerste keer tante ben geworden, leek mij dit een 
perfect cadeau voor mijn kleine neefje. Ik deed mee, en 

een tijdje later had ik een ontzettend leuk bericht in mijn 
berichtenbox: ik was als winnares uit de bus gekomen!
Het eerste wat ik heb gedaan is mijn zus gebeld, die mij 
op de speaker zette zodat ik het leuke nieuws kon melden 
aan mijn baby-neefje. Hij begreep er - uiteraard - nog niets 
van. Maar de komende zeven jaar zal hij trouw door zijn 
tante meegenomen worden om naar de beren te kijken. In 
het begin zal hij het vooral erg leuk vinden, maar ik hoop 
ook dat dit een stukje bewustwording zal worden. Dat 
hij realiseert dat organisaties als Bears in Mind geweldige 
dingen doen om beren veilig te houden en beren in nood 
te redden. In elk geval gaan we genieten van een leuk uitje 
de komende zeven jaar, waarbij we ‘ons’ stukje Berenbos 
een extra warm hart toe zullen dragen!”

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, Imke Putman, 

Annemarie Weegenaar
Eindredactie: Bert de Smidt
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

IBAN NL 26 TRIO 025.46.92.664

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

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

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

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

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

natuurlijk danken wij ook 
alle overige begunstigers!

Triodos 25.46.92.664

BEARS IN MIND 
Rhenen

m. van dijk Bergschenhoek
t.P. Beentjes – Beetstra den haag

c.V.m. drieghe Arkel
s.W. Bosch castricum

d.e. van raalte rotterdam
c. Verschoor Velsen-noord
f.c.j. Klep Waarder

L. de munnik – hartog Alkmaar
m. Kuijpers rotterdam
A. sloos schiedam

e. eulderink Leiden

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 92

Doneer voor de Beer

Mariska Vermeulen

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

