
Versleten gewrichten
Al snel wordt duidelijk dat de knieën 
en ellebogen van Mascha er erg slecht 
uitzien. Mascha, geboren in Rusland, 
heeft een nare start in het leven gehad. 
Vanaf jonge leeftijd circusacts opvoeren 
is niet bevorderlijk geweest voor 
de juiste groei van haar gewrichten 
en slechte voeding al evenmin. Haar 
abnormale gedrag buiten de optredens 
om, waar ze een paar pasjes vooruit 
liep en dan weer achteruit hebben 
mogelijk ook gezorgd voor snellere 
slijtage. Geen operatie of medicijnen 
zouden haar kunnen helpen en al snel 
wordt de moeilijke beslissing genomen 
om Mascha in te laten slapen. 

Einde aan een mooi leven
Omringd door de berenverzorgers en 
het Bears in Mind team verlaat Mascha 
deze wereld. Een erg trieste uitkomst 
voor een prachtige beer. Maar wat 
heeft ze kunnen genieten van haar 23 
jaren in het Berenbos. Een plek waar 
ze niet bang meer hoefde te zijn, waar 
ze geen acts meer op hoefde te voeren. 
Het duurde even voordat Mascha als 
jonge beer haar draai te pakken kreeg 
in Het Berenbos, maar toen ze eenmaal 
haar plek had gevonden genoot ze met 
volle teugen van het echte ‘bereleven’. 
We zullen haar missen maar zijn erg 
dankbaar voor alle prachtige jaren die 
ze in Het Berenbos heeft kunnen leven! 

Woensdagochtend, 28 juni. Dierenartsen Jan Bos en Fokko Klip maken zich op voor de gezondheidscontrole van 
beer Mascha. Al enige tijd loopt Mascha moeizaam en duurt het steeds langer voordat ze opstaat om naar eten 
op zoek te gaan. Al is ze met haar 28 jaar een dame op leeftijd en houdt ze wel van haar slaap, haar gedrag van 
de afgelopen weken wekte toch zorgen bij de berenverzorgers. Mascha wordt verdoofd en naar dierenkliniek 
Lingehoeve gebracht voor een CT-scan en röntgenfoto’s. Deze kunnen meer duidelijkheid geven over de 
oorzaak van Mascha’s verminderde mobiliteit.
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Wat kunt u doen als u tijdens uw 
vakantie een beer (of beren) in nood 
tegenkomt?

Kwartaalkrant
verschijnt 4x per jaar

Mascha als jonge beer in het Russische Staatscircus 
van Moskou. Hier leefde ze onder verschrikkelijke 
omstandigheden.

Mascha was geen sociale beer, in Het Berenbos ging ze 
meestal haar eigen gang. Alleen met Mackenzie had Mascha 
een hechte band.

Mascha in de CT-scanner. De resultaten waren dermate 
ontmoedigend dat snel is besloten Mascha een lijdensweg 
te besparen.

Wat kunt u het beste doen als u op 
vakantie gaat naar een land waar 
beren wonen? Handige tips.

Zaterdag 27 mei vond het Berefeest 
plaats en het was gezellig en 
ontzettend warm. Een impressie.

De zomer is ook in Het Berenbos 
gearriveerd. De beren houden zich 
zelfs tijdens extreme warmte goed.
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BEKEND VAN HET 
BERENBOS IN RHENEN

BEREFEEST
Op zondag 27 augustus is 
het weer Berefeest! Veel 
berenbeschermers hebben via 
de website van Ouwehand al 
de speciale codes geactiveerd 
en een ticket besteld. Ook 
ditmaal kunt u (gebruikte) 
cartridges en telefoons 
inleveren bij de ingang van de 
dierentuin. De recycle dozen 
staan onder de Bears in Mind 
banner. 

BEREWEETJE
Vanaf deze Berekrant 
versturen wij geen aparte 
brieven meer mee. In 
plaats daarvan komt een 
persoonlijke column op 
pagina 2.

De blik van beer Duuk

https://www.ouwehand.nl/nl/tickets


Het uiteindelijke verblijf zou plaats bieden 

aan de meest zorgwekkende gevallen van 

berenmisbruik; dieren die zo snel mogelijk 

opgevangen moeten worden. Daarnaast 

zouden, net als in ons Berenbos, ook wolven 

een plek krijgen in het grote berenverblijf. 

Wolven zijn geen geliefde soort in Armenië, 

net als in vele andere delen van de wereld. De 

overheid werkt hier ook niet echt aan mee: de 

beloning voor elke dode wolf is € 200,-. Doel 

is om bij de nieuwe LBE een educatiecentrum 

te bouwen dat het belang van deze carnivoren 

en de bescherming daarvan in Armenië 

benadrukt.  

Van maquette tot verblijf 
De constructie was een behoorlijke uitdaging 

omdat het verblijf op een helling gebouwd ging 

worden. Ook zorgde de invoer van materialen 

in Armenië regelmatig voor vertraging. In 2013 

was de eerste uitbreiding naar ongeveer 4.000 

m2 gereed. De groep beren werd groter, en 

enkele beren in nood werden in het nieuwe 

verblijf opgevangen. Bears in Mind doneerde 

in de zomer van 2014 35 rollen gaas die nodig 

waren voor het hekwerk van fase twee en drie. 

Inmiddels is het grote berenverblijf zo goed als 

klaar en is ook een Bear Information Centre 

Even terug naar het begin… 
In april 2010 kwam er bij Bears in Mind 

een telefoontje binnen vanuit Armenië. De 

medewerkers van de Foundation for the 

Preservation of Wildlife and Cultural Assets 

(FPWC) hadden een jonge beer aangetroffen 

die onder slechte omstandigheden leefde. Al 

snel werd duidelijk dat Armenië een groter 

probleem had, waarbij tientallen beren in 

gevangenschap verspreid over het hele land 

hun dagen in kleine vieze kooien moesten 

slijten. Vaak zonder water of voldoende 

voedsel. Eenzelfde scenario als in het buurland 

Georgië. Wat moest FPWC met al die beren? 

De druk van de media en de Armeense 

bevolking nam al snel toe. Een maand later 

ontmoetten José en Koen van Bears in Mind 

het team van FPWC in Tbilisi (Georgië) tijdens 

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de uitbreiding van het oude berenverblijf in de dierentuin van Yerevan, 
Armenië. Samen met dierentuin ARTIS heeft Bears in Mind ervoor gezorgd dat er een enorm stuk is bijgebouwd 
waar een deel van de probleemberen in Armenië kunnen worden opgevangen.
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de conferentie van de International Bear 

Association (IBA). Bears in Mind was daar 

medeorganisator van een workshop over 

Large Bear Enclosures (LBE’s). Hier werd 

het idee geboren om het berenverblijf in de 

dierentuin van Yerevan uit te breiden tot een 

zogenaamd Large Bear Enclosure; een groot 

semi-natuurlijk verblijf voor bruine beren dat 

onderdak kon bieden aan twaalf voormalige 

kooiberen.

Wolven
In de jaren die volgden werd een plan 

opgesteld om het oude traditionele 

berenverblijf van 360 m2 langzaam uit te 

breiden naar 4 tot 6 hectare. De uitbreiding 

werd in verschillende fases opgedeeld. 
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HET niEuWE BErEnVErBlijf in 
YErEVAn Zoo

bij de LBE gebouwd. Hier wordt niet alleen 

informatie gegeven over beren en wolven 

in het algemeen, maar ook over de situatie 

van de kooiberen in Armenië. Bezoekers 

leren waarom een kooibeer een slecht 

leven leidt en moet worden overgeplaatst 

naar een opvanglocatie. Daarnaast wordt 

de wolf in een positief daglicht gezet in de 

hoop de negatieve perceptie over wolven bij 

de meeste bezoekers weg te nemen. Bears 

in Mind financiert dit jaar een inventarisatie 

naar de vele kooiberen in Armenië. De meest 

schrijnende gevallen in de regio rond Yerevan 

zullen een nieuw thuis vinden in de LBE van 

Yerevan Zoo.

Beste Berenbeschermer,

Bij Animals Asia heb ik heel wat leed gezien. Voor de galindustrie in Azië zitten veel beren 

gevangen in kooien waar hun gal wordt afgetapt. Wat zijn ze bang, boos en ziek als ze 

worden bevrijd en in het opvangcentrum aankomen. Jarenlang was ik verantwoordelijk voor 

hun opvang, zorg, rehabilitatie en welzijn en veel van hun verhalen zullen me altijd bijblijven. 

Vandrew bijvoorbeeld; hij miste een voorpoot, was blind aan één oog en had een kaal 

voorhoofd van de stress. Opvallend was hoe snel hij weer mensen vertrouwde en intens 

genoot van het buitenleven, heerlijk rollend in het gras met zijn nieuwe vrienden.

Dat ditzelfde soort leed zich ook dichter bij huis afspeelde werd me echt duidelijk toen ik bij 

Bears in Mind begon, eind vorig jaar. Zo had Mascha wel wat overeenkomsten met Vandrew. 

Ook Mascha was blind aan één oog en was nog jong toen zij in ons Berenbos aankwam en 

zal vaak bang zijn geweest en pijn hebben geleden in het circus in Rusland. Bij ons kreeg ze 

goede voeding, veiligheid, keuzevrijheid en vrienden zoals Mackenzie. Zonder muilkorf en 

optredens kon ze weer echt beer zijn. Wat een prachtig Berenbos, groot en groen, met veel 

holen om te schuilen en een grote vijver en waterval.

Mijn kennis en ervaring die ik met de beren in Azië heb opgedaan komt ook ten goede aan 

de beren die Bears in Mind helpt. Samen met ons ervaren en gedreven team bieden wij de 

beren in Het Berenbos een leven waar ze recht op hebben. Wat natuurlijk ook geldt voor 

alle andere beren in de wereld die nog gevangen zitten.

Het Bears in Mind team wenst u een hele fijne vakantie en we zien ernaar uit u allen weer te 

verwelkomen op het volgende Berefeest!

Hartelijke groet, 
Annemarie

 
FPWC is een stichting die door middel van 
voorlichting de aandacht probeert te vestigen 
op de enorme biodiversiteit van Armenië 
en de gehele Kaukasus. Op alle mogelijke 
manieren, waaronder het verspreiden 
van films, werken ze aan het creëren 
van bewustzijn bij de lokale bevolking. 
De filmopnames maken ze in de vele 
natuurreservaten die Armenië rijk is. Eén 
van die reservaten is het Khosrov Reserve, 
ongeveer twee uur rijden vanaf Yerevan. Een 
prachtig ruig berggebied dat enorm onder 
druk staat als gevolg van stroperij. FPWC 
heeft met hulp van IUCN Nederland een 
gedeelte van de bufferzone  van dit reservaat 

ter grootte van 4000 hectare weten te 
‘leasen’; het Caucasus Wildlife Refuge. Een 
zeer belangrijk gebied voor beren, wolven, 
roofvogels zoals de lammergier, zwarte gier 
en steenarend, maar ook hun prooidieren. 
Er bevinden zich zelfs enkele Perzische 
luipaarden in het gebied!



In Azië zijn nog veel galbeerboerderijen (bear 
farms), waar voornamelijk Aziatische zwarte 
beren (ofwel kraagberen) in zeer kleine 
kooien worden gehouden. In China wordt 
dagelijks gal van de beren afgetapt via een 
open wond die gecreëerd is zodat de galblaas 
in direct contact staat met de buikwand. Dit 
heeft ernstige lichamelijke gevolgen en ook 
psychisch lijden de beren doordat ze zwaar 
verwaarloosd worden. Het gal wordt al meer 
dan 1000 jaar gebruikt in Traditionele Chinese 
Medicijnen (TCM); het werkt onder andere 
koortsverlagend, ontstekingsremmend en 
het lost galstenen op. Deze wrede industrie 
is onnodig aangezien er synthetische 
alternatieven beschikbaar zijn. Daarnaast zijn 
er ook kruiden die onder andere leverziektes 
net zo effectief behandelen.

De handel in beren, hun lichaamsdelen en 
gal is de grootste bedreiging voor beren in 
Azië, in het bijzonder voor de kraagbeer. In 
China is de galindustrie legaal, en worden nog 
meer dan 10.000 beren gevangen gehouden, 
ogenschijnlijk om de vraag naar wilde beren 
te verminderen. Gal van wilde beren is illegaal 
en ook veel duurder. Om de druk op wilde 
beren te verminderen moet de consument 
bereid zijn het wilde gal te vervangen door 
gal van een boerderij. Maar onderzoek toont 
aan dat de consument gal van wilde beren als 
superieur beschouwt ten opzichte van gal van 
boerderijen of de synthetische variant. Veel 
mensen zijn bereid hier ook meer voor te 
betalen.

De verhoogde welvaart in China heeft tot 
een grotere vraag naar berengal geleid. In 
2015 werd geschat dat er een afname van 
31% in de populatie Aziatische zwarte beren 
was (IUCN Rode Lijst voor Bedreigde 
Diersoorten). Daarmee is de soort nu als 
Kwetsbaar aangemerkt. Beperkt onderzoek 

Sinds enkele jaren steunt Bears in Mind projecten van de Bear Specialist 
Group (BSG), onderdeel van de International Union for the Conservation 
of Nature (IUCN) en de Species Survival Commission (SSC) in China. 
Hier doet de BSG onderzoek naar de berengal-industrie en of deze 
industrie een effect heeft op de wilde berenpopulatie.

ondErZoEk nAAr dE BErEngAl-
indusTriE in CHinA En HET EffECT 
op dE WildE BErEnpopulATiE

naar deze soort in China toont aan dat er 
een sterke afname in de populatie is, ondanks 
herbebossing. De Aziatische zwarte beer is 
de enige beersoort die voornamelijk bedreigd 
wordt door het commercieel stropen van de 
beren voor hun lichaamsdelen, en dan vooral 
de galblaas.

Tijdens het IUCN World Conservation 
Congress in 2012 was Bears in Mind de 
hoofdsponsor van een motie die werd 
ingediend om alle bear farms te sluiten. Die 
motie werd na veel tegenstand aangenomen. 
Het wetenschappelijk onderzoek richt zich 
nu op de effecten van de beergal industrie op 
de wilde berenpopulatie. Deze studie zal in 
grote mate het lange termijn perspectief van de 
berengal-industrie in China bepalen.

Het project van IUCN bestaat uit twee 
onderdelen; het veldonderzoek en de 
marktanalyse. Het veldonderzoek wordt 
uitgevoerd door de Chinese overheid, de 
State Forestry Administration (SFA), in 
nauwe samenwerking met experts van de 
IUCN. Zij zullen door middel van interviews 
en steekproeven in het leefgebied van de 
beren inzicht geven in de status van de wilde 
berenpopulaties. Dit onderzoek kan mogelijk 
ook een antwoord geven op de vraag of er 
wilde beren worden gevangen om bear farms 
aan te vullen. 

De marktanalyse wordt uitgevoerd door 
experts van de IUCN Bear Specialist Group en 
verschillende universiteiten. Dit team kijkt naar 
de berengal-producten die te koop zijn in China 
en de status van beren op boerderijen. Het is 
nog erg vroeg om conclusies te trekken, maar 
het lijkt er wel op dat er minder gal te koop 
wordt aangeboden in apotheken en op markten 
waar wilde dieren worden verhandeld. Op een 
paar van de grote markten waren helemaal 
geen beerproducten te koop. Mogelijk wordt 
het op andere manieren verkocht, bijvoorbeeld 
via het internet. Interviews  worden 
opgesteld om de consumenten van berengal 
in kaart te brengen om zo te bepalen wat de 
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hoofdredenen zijn voor de vraag naar gal van 
bear farms en uit het wild. 

Aziatische zwarte beren komen behalve in 
China nog in 16 andere landen voor. In een 
aantal van deze landen wordt de soort ook op 
bear farms gehouden; in Zuid-Korea, Vietnam, 
Laos en Myanmar. Ondanks internationale 
beperkingen voorziet China andere landen 

Beerboerderij

Berengal producten 

Weerstraat 34 TIEL (centrum)
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van gal en is China de hoofdbestemming van 
berenproducten van beren uit het wild. Het 
onderzoek van IUCN richt zich voornamelijk 
op de Aziatische zwarte beer in China. 
Maar omdat meer dan de helft van de wilde 
Aziatische zwarte beren in China voorkomt, 
bepaalt wat er in China gebeurt ook de 
status van deze soort. Het onderzoek zal 
waarschijnlijk in 2020 afgerond zijn.

 Foto: © Animals Asia



ik dit ooit nog een keer mag meemaken (op 

afstand). Het liefst zou ik dan een grizzly of een 

reuzenpanda in het wild willen zien.

Welke boodschap wil je alle lezers van 

de Berekrant meegeven?

Maak je interesse als berenliefhebber bekend 

bij naaste vrienden, familie en kennissen door 

bijvoorbeeld sociale media. Hiermee wordt 

Bears in Mind ook online over een nog groter 

netwerk verspreid. Hopelijk leidt dit tot nog 

meer donateurs waardoor er nog meer beren 

een beter leven kunnen gaan leiden.

Laten we allemaal ons steentje bijdragen door 

Bears in Mind zowel online als offline nog meer 

zichtbaarheid te geven. Door het leveren van 

drukwerk proberen we vooral bij te dragen 

aan de offline promotie. Maar met drukwerk 

alleen bereiken we nog lang niet iedereen.

Bedankt Joris, en we hopen op een lange 

samenwerking! Binnenkort ontvangen jullie 

ook uitnodigingen voor het Berefeest.

ontlasten van alle zorgen en moeilijkheden die 

bij het bestellen van drukwerk komt kijken en 

zorgen dat eventuele kosten zo laag mogelijk 

blijven.

kennen jullie Het Berenbos en de beren 

die er leven?

In Het Berenbos zelf ben ik nog niet geweest. 

Wel heb ik er vaker over gehoord en is 

het mooi om te lezen dat bruine beren uit 

verschillende landen, met ieder een eigen 

triest verleden, toch nog een onbezorgd 

leven kunnen leiden. Beren die bijna werden 

ingeslapen of beren die optraden in een circus 

en vervolgens in een klein hokje met weinig 

voedsel opgesloten zaten, kunnen nu vrij 

rondlopen en leven zoals zij dat horen te doen.

Heb je zelf nog een speciale band met 

beren?

Met name grote krachtige roofdieren vind ik 

prachtig om te zien. Natuurlijk behoort de 

beer hiertoe. Ik heb nog nooit een beer in het 

wild mogen bewonderen maar ik hoop dat 

Bears in Mind is een kleine stichting 

die dankzij de hulp van haar trouwe 

donateurs, vrijwilligers en sponsors in 

staat is de beren te beschermen. Bears 

in Mind werd kort geleden benaderd 

door drukbedrijf.nl, een Amsterdams 

bedrijf dat graag de beren wilde steunen. 

Het enthousiaste aanbod heeft tot een 

directe samenwerking geleid. om het 

bedrijf aan u voor te stellen, namen we 

contact op met joris liebregts, online 

Marketing Manager bij drukbedrijf.nl

Allereerst, hoe is drukbedrijf.nl op het 

idee gekomen Bears in Mind te steunen?

Bij Drukbedrijf.nl streven we ernaar om 

maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 

Door Bears in Mind te steunen, willen wij ook 

wat doen voor dieren. Ons oog is vooral op 

Bears in Mind gevallen, omdat beren worden 

gered uit dieronterende omstandigheden 

en daarnaast ook in de vrije natuur worden 
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bijgestaan. Dat vinden wij mooi om te zien en 

daar dragen wij graag aan bij.

kun je in het kort vertellen wat voor een 

bedrijf drukbedrijf.nl is?

Drukbedrijf.nl is een online drukkerij die alles 

op alles kan bedrukken. Ook producten die 

wij niet op de website aanbieden, kunnen op 

aanvraag alsnog bedrukt worden. Daarnaast 

willen wij ons vooral onderscheiden met 

onze servicegerichtheid. Zo beschikken 

wij bijvoorbeeld over meerdere designers 

die helpen bij het drukklaar maken van 

aangeleverde bestanden en helpen we onze 

klanten graag door de bestelprocedure 

heen. We hebben geen eigen productie maar 

besteden onze productie uit bij bestaande 

drukkerijen. Op die manier bundelen we de 

vraag van drukwerk waardoor efficiënter met 

grondstoffen wordt omgegaan en onze klanten 

ook nog eens een betere prijs krijgen.

Wat willen jullie bereiken met de 

sponsoring van Bears in Mind?

De focus bij Bears in Mind moet gericht zijn 

op het verbeteren van het welzijn van alle 

beren in de wereld en de manier waarop 

zij de berenliefhebbers op de juiste manier 

kunnen bereiken. Wij willen graag dat Bears 

in Mind zich niet druk hoeft te maken over de 

kosten en de bestelprocedure voor benodigd 

drukwerk. Daarom willen wij de organisatie 
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dE sponsors VAn BEArs in Mind

Joris Liebregts: 
“laten we allemaal ons steentje bijdragen door 

Bears in Mind zowel online als offline nog meer 

zichtbaarheid te geven.”

Wie: Jared Biljard
Actie: Loterij voor verlenging kavel

In 2016 zette Jared Biljard een actie op 
om een kavel van Het Berenbos te kopen. 
Dankzij hard werk en goede hulp had 
onze jonge vriend binnen zeer korte tijd 
genoeg geld om kavel 1248 te kopen. Maar 
Jared ging hierna door met sparen, want 
hij wil de kavel na de looptijd van 7 jaar 

Wie: Marjan Franken
Actie: Kraam tijdens lokaal evenement

Onze ‘vrijwilliger van de buitendienst’  
Marjan Franken was traditiegetrouw weer 
aanwezig op de bijenmarkt in Leiden. Elk 
jaar vindt deze gezellige familiemarkt plaats 

ACTiEs: jArEd En HET BErEnBos

ACTiEs: BijEnMArkT lEidEn

weer verlengen. Tijdens het Berefeest 
vroeg Jared of Bears in Mind mee wilde 
werken aan een loterij waarbij deelnemers 
kaartjes konden winnen voor Ouwehands 
Dierenpark. Dat deden wij natuurlijk maar 
al te graag. Op 22 juni maakte Jared via 
Facebook de winnaar bekend, Ellis Snel.

Ellis, van harte gefeliciteerd en Jared 
bedankt voor deze actie!

op de tweede zaterdag van juni. Zoals ze 
zelf zegt: “Het was prachtig weer, ik heb 
weer heel veel aardige mensen gezien en 
leuke gesprekken gehad, het was weer een 
genot om op zo’n mooie locatie te staan, 
kortom een prima dag!” 

https://www.drukbedrijf.nl/
https://www.drukbedrijf.nl/
https://www.drukbedrijf.nl/


Als u deze zomer met vakantie gaat, is de kans dat u een zielige beer in 
een kleine kooi ziet niet bijzonder groot. Toch krijgt Bears in Mind via 
haar online beermelding registratiesysteem www.bearalert.org in de 
zomermaanden de meeste meldingen binnen.    

BErEn in nood HEBBEn 
gEEn VAkAnTiE

Albanië
Veel van deze meldingen komen van toeristen 
die een kort bezoek brengen aan Albanië. 
Meestal toeristen op vakantie in Italië die een 
dagje de mooie stranden van Albanië aandoen. 
Hier worden ze geconfronteerd met vaak 
hele jonge beertjes die dag in dag uit over de 
stranden gesleept worden door hun eigenaar 
in de hoop dat een onwetende toerist voor 
een kleine vergoeding er mee op de foto wil. 
Doe dit niet! Toeristen zijn degenen die dit 
misbruik in stand houden. Als de vraag ernaar 
wordt weggenomen, verdwijnt ook dit wrede 
verschijnsel. Ieder voorjaar worden wilde 
beertjes bij hun moeder vandaan gehaald en 
verhandeld, om uiteindelijk een kort leven te 
leiden als ‘selfie-beer’. Komt u in aanraking 
met dit soort dierenleed, rapporteer het dan 
via Bear Alert, www.bearalert.org, zodat wij 
met onze Albanese partners kunnen blijven 
werken aan een oplossing. 

Armenië
Een land op de grens van Europa en Azië, in 
de Kaukasus regio, is Armenië. Hier werkt 
Bears in Mind al enige jaren samen met de ngo 
(niet-gouvernementele organisatie) FPWC 
en de dierentuin van Yerevan aan een groot 
berenverblijf in de zoo. Deze uitbreiding van 
het oude verblijf is nodig om de vele beren in 
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Twee jonge beertjes gered
Begin mei kwam er bij FPWC in Armenië 
een noodoproep binnen dat er twee 
piepjonge beertjes bij de Pambak rivier 
waren gevonden. De herder die de 
beertjes vond heeft eerst nog een tijd 
in de buurt gewacht in de hoop dat de 
moederbeer terug zou komen. Toen dat 
niet het geval was zette het team van 
FPWC samen met de autoriteiten een 
reddingsoperatie op touw, en brachten de 
weesbeertjes naar de nieuwe veterinaire 
kliniek van de dierentuin van Yerevan. Hier 
zijn ze  grondig onderzocht. Nadat ze weer 
op krachten gekomen waren, zijn ze naar 
het quarantaine station van het Wildlife 
Rescue Centre gebracht. Vandaar uit 
zullen de beertjes, inmiddels omgedoopt 
tot Zangak en Bambak, een rehabilitatie 
programma ondergaan en hopelijk kunnen 
de twee na ongeveer anderhalf jaar 
worden vrijgelaten in het aangrenzende 
Caucasus Wildlife Refuge reservaat.  

Zwitserland
Voor het eerst in bijna 200 jaar is er 
een wilde beer gesignaleerd in het 
kanton Bern. Dit gebeurde eind mei in 
de buurt van Eriz. Zeer waarschijnlijk 
gaat het om een jonge mannelijke beer, 
afkomstig uit Italië. De laatste jaren 
zijn er vaker wilde beren gesignaleerd 
in Zwitserland, maar niet in het kanton 
Bern. De stad Bern is beroemd vanwege 
de beren die er in gevangenschap worden 
gehouden. Sinds 2009 is de traditionele 
berenkuil vervangen door een natuurlijk 
verblijf naast de rivier de Aare. Op het 
stadswapen van Bern staat prominent een 
beer.

Nieuws!

Armenië

Strand van Durres,_Albanië

Strand van Sarande, 
Albanië

gevangenschap op te vangen. Volgens onze 
beermeldings database zitten in Armenië 
ongeveer 60 beren opgesloten in kleine kooien 
bij restaurants, fabrieken en benzinestations. 
Het is de bedoeling dat er dit jaar zo’n vijf 

beren worden gered, allemaal afkomstig uit 
de nabijheid van de hoofdstad, en een nieuw 
onderkomen krijgen in deze zogenaamde large 
bear enclosure. Meer hierover kunt u lezen op 
pagina 2 van deze Berekrant.    

http://www.bearalert.org/
http://www.bearalert.org/
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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!

Laat van 
   je  horen!

Een leuk spelletje voor buiten: Doe een paar appels in een grote emmer vol water. Om de beurt probeer je met je tanden er een drijvende appel uit te vissen, met je handen op je rug. Dit spel kun je ook binnen doen, maar de vloer wordt dan wel nat!

Appelhappen

Een beetje knutselen en je kunt straks thuis het ijsbeerspel spelen van 

het Bears in Mind Berefeest, maar dan met een lippenbeer. Knip eerst 

de lippenbeer uit en plak hem op een stuk karton. Vergeet niet ook zijn 

bek open te maken, hier moet je straks de balletjes in gooien. Plak de 

kartonnen beer op een doos. De opening van de bek moet hoger zijn 

dan de doos, zodat de balletjes netjes in de doos belanden. Als bal kun 

je het beste een pingpongbal of golfbal gebruiken. Veel plezier!

 Deze lippenbeer heeft honger!

mailto:info@bearsinmind.org


Veel mensen reizen ook deze zomer naar 
prachtige bestemmingen om te ontspannen, 
mooie ervaringen op te doen, een nieuwe 
cultuur te ontdekken of te genieten van de 
wildernis. Sommige mensen gaan voor het 
avontuur en komen daardoor mogelijk in 
aanraking met wilde dieren. Berenreizen in 
Europa, Canada en Amerika zijn erg populair 
en hierbij wordt vaak begeleiding door ervaren 
gidsen aangeboden. Zorg er voor dat je met 
een organisatie mee gaat die respect toont 
voor wilde dieren en milieubewust is. Deze 
organisaties weten waar de beste locaties zijn 
om beren te observeren en zorgen voor de 
veiligheid van de groep en de beer. De gids 
zal bearspray meenemen en soms zelfs een 
pistool voor noodgevallen. Heb je veel geduld 
dan is je beloning het bewonderen van beren in 
hun natuurlijke habitat. 

Zonder een ervaren gids beergebied intrekken 
vergt behoorlijk wat voorbereiding. Spreek 
met de lokale bewoners, aangezien zij van 
recente beeractiviteiten in de omgeving op 
de hoogte zijn. Volg instructies op borden en 
betreed geen paden die afgesloten zijn door 
recente beeractiviteit. Ga altijd met meerdere 
mensen op pad en maak geluid. Zie je een beer 
vanaf een afstand, benader de beer dan niet 
en geef de beer zo veel mogelijk ruimte. Keer 
terug of ga er met een grote boog omheen. 
Kom je toch in de  ruimte van de beer dan kan 

do’s En don’Ts in BErEnlAnd
HoE oM TE gAAn MET BErEn in HET Wild

je een combinatie van intimiderend gedrag zien 
zoals het pruilen van de lippen, smakgeluiden, 
slaan met de voorpoten en zelfs valse 
aanvallen. Blijf kalm, houd je bearspray klaar en 
blijf bij elkaar want dan zie je er groter en meer 
intimiderend uit. Kom je oog in oog met een 
beer te staan, spreek dan op een rustige toon 
om je kenbaar te maken, loop langzaam terug 
naar waar je vandaan kwam en houd de beer in 
de gaten. Ren nooit weg!

Beeraanvallen zijn zeldzaam en als het gebeurd 
is het vaak een verdedigende aanval, waarbij 
de beer verrast wordt door de aanwezigheid 
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van een mens of dier. De aanval geeft aan dat 
je weg moet uit de ruimte van de betreffende 
beer. Heel soms kan het een roofzuchtige 
aanval zijn, als de beer een mens als prooi 
beschouwt. Dit is erg zeldzaam en vaak 
wordt de beer na zo’n aanval gedood. Bij een 
berenaanval is het belangrijk om te begrijpen 
wat het motief is van de aanval. Als het gaat 
om het beschermen van een jong of een 
voedselbron, loop dan langzaam achteruit. Als 
een beer boven op je springt, rol je op tot een 
bal om je belangrijke organen te beschermen. 
Blijf liggen tot je zeker weet dat de beer weg 
is. Als een beer je beschouwt als prooi, door 
je bijvoorbeeld achterna te zitten, maak je dan 
zo groot mogelijk. Schreeuw, pak een stok of 
rotsblok en maak duidelijk dat je terug gaat 

vechten. Bij langdurig contact; vecht terug!

Verschillende beersoorten kunnen anders 
reageren dus wat kennis van de beren op 
jouw vakantielocatie is van belang. Grizzlies 
bijvoorbeeld reageren vaak anders dan 
Amerikaanse zwarte beren. Als je kampeert 
in berenhabitat, zorg dan dat al het eten goed 
is opgesloten, en bewaar nooit eten in je 
tent. Alles wat een geur afgeeft of mogelijk 
als eten gezien kan worden moet opgeruimd 
zijn. Volg de instructies van het nationale park. 
Beren worden met regelmaat gedood doordat 
mensen hun voedsel niet juist bewaren of zelfs 
beren voeren. Heb dit niet op je geweten en 
zorg dat je de regels van het kamperen in de 
wildernis goed volgt!

Bearspray

Beren in Europa

Beer in de Rocky Mountains

Beren op de weg 
 
Soms hoef je niet eens je auto uit om een 
beer te spotten. Beren vinden af en toe 
verse bloemen langs de berm of steken over. 
Geweldig natuurlijk om een beer van zo dichtbij 
te zien maar ook gevaarlijk. Als je een beer 
ziet zijn er mogelijk nog andere beren in de 
omgeving. Rijd voorzichtig in deze gebieden 
en stop niet. Stoppen creëert niet alleen 
gevaarlijke verkeerssituaties maar levert ook 
stress op voor de beer. Is een beer aangereden, 
bel dan de lokale wilde dierenopvang.



Wat was het warm, zaterdag 27 mei! 
De tropische temperaturen deerden de 
bezoekers van het Berefeest gelukkig niet, 
het werd weer een beregezellige dag! Vele 
leuke kraampjes sierden de burcht midden in 
Het Berenbos, waar jong en oud zich konden 
vermaken. Ringwerpen, vissen en blikken 
gooien vormden enkele uitdagingen voor de 
(jonge) bezoekers. In Karpatica, bij de ingang 
van Het Berenbos, fabriceerden kinderen 
echte berehapjes; dennenappels gevuld met 
honing, pindakaas en nootjes. Aan het einde 
van de dag werden de hapjes onder begeleiding 
van berenverzorger Henk aan de beren 
gevoerd, die de heerlijke snacks wel op waarde 
wisten te schatten. Alle honing, pindakaas 
en nootjes werd gulzig van de dennenappels 
gelikt. Imker Gerard Weterings en zijn vrouw 
brachten weer overheerlijke honing mee en 
vertelden veel over bijen en honing. Daarnaast 
konden de kinderen kaarsen van bijenwas 
maken en versieren. De inmiddels klassieke 
Berebroodjes van bakkerij ‘t Haverland uit 
Veenendaal waren natuurlijk ook weer van 
de partij. Avonturier Jungle Jack, net terug 
van een avontuur in de jungle, trakteerde de 
bezoekers op veel dierenweetjes, voerde 
de Maleise beren en strooide kwistig met 
moeilijke Berenquiz-vragen. Vele bezoekers 
stonden ook even stil bij de kraam van de 
Nadine Foundation om te luisteren naar 
Wanda en Jacques Beemsterboer, of om mee 
te doen met het rad van fortuin, waarmee het 
boek dat Wanda schreef over haar dochter 
kon worden gewonnen.

BErEfEEsT ZATErdAg 27 MEi
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Verander in een echte beer

Beren kijkenBerehapjes maken

Berehapjes voerenIgor, Wolke en Duuk



nog MEEr ACTiEs Voor dE BErEn
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Extra honing voor de beren   
  Wie: De heer Van Emst    

Actie: Schenking voor extra honing

Een verjaardag voor de beren   
  Wie: Jane Redder

Actie: Inzameling tijdens verjaardagsfeest

Goede Doelen Winkel   
  Wie: Mart van Aalst en Pam Jekel

Actie: Opbrengst kringloopwinkel als gift

Dadon wacht op 
honing

Jane Redder

Honingappel Overhandiging van de envelop
De heer 
Van Emst 

De heer Van Emst, een echte berenliefhebber 

uit Breda, vierde onlangs zijn 93ste verjaardag. 

De heer Van Emst wilde de beren ook 

trakteren, en gaf een gift aan Bears in Mind om 

de beren extra honing te geven. En feest was 

het voor de beren: honingappels, bekers vol 

honing, en zelfs andijvie met honing werden 

gevoerd, en met name Dadon kon er maar 

geen genoeg van krijgen. Een echt feestmaal 

waar de beren enorm van smulden. Als klap op 

de vuurpijl kwam de heer Van Emst kort na zijn 

verjaardag ook nog zelf naar Het Berenbos. 

Met plezier heeft Bears in Mind het gezelschap 

een rondleiding gegeven.

Jane en Ben Redder zijn geen onbekenden van Bears in Mind. In 2013 vierde Ben al zijn 60ste 

verjaardag in Ouwehands Dierenpark, met als resultaat een kavel van Het Berenbos. Op 8 juli 

was het opnieuw feest in de dierentuin, ditmaal vanwege de verjaardag van Jane. Ook nu met een 

prachtig resultaat, waarvoor wij iedereen en Jane in het bijzonder heel hartelijk danken!

“Op 8 juli juli heb ik, Jane Redder uit Zeist, mijn nog in LEVEN ZIJN gevierd in Ouwehands. Het 

was een presentje voor alle mensen die mij de afgelopen jaren hebben bijgestaan! De meeste 

gasten wilden ook mij een cadeautje geven. Mijn verzoek was om een donatie te doen voor Het 

Berenbos of voor de Patiëntenorganisaties. Bij de rondleiding gingen de gasten ook door Het 

Berenbos en konden ze de treurige verhalen over het vorige leven van de beren vernemen en 

tegelijkertijd met eigen ogen zien dat deze beren dankzij de stichting Bears in Mind nu wel een 

goed leven hebben. De doos voor de Patiëntenverenigingen was goed gevuld. Die voor Het 

Berenbos echter ook! Deze opbrengst was voldoende om een kavel in het Berenbos  aan te 

schaffen! Dus, als u iets te vieren hebt en u hoeft geen cadeautjes voor uzelf: doe zoals ik, een 

beregoed idee!”

In mei ontvingen we een bericht van Mart van Aalst van stichting SAM De Goede Doelen Winkel 

uit Terborg. Hij bood Bears in Mind een envelop met inhoud aan uit de opbrengst van de winkel. 

Aangezien de uitreiking op dezelfde dag was als het Berefeest, werd er een nieuwe afspraak 

gepland. Mart kwam samen met Pam Jekel op woensdag 28 juni naar Het Berenbos. Uiteraard 

kregen ze een rondleiding door Het Berenbos, waar ze zichtbaar van genoten. Ook in het 

verleden heeft stichting SAM De Goede Doelen Winkel Bears in Mind al gesteund. Mart en Pam 

gaven aan echte berenliefhebbers te zijn, en wijken met hun giften aan Bears in Mind eigenlijk af 

van de gebruikelijke lokale doelen. Maar hun liefde voor de beren is zo sterk dat ze het toch voor 

elkaar kregen bedragen opzij te zetten voor de beren. Mart en Pam, van harte bedankt voor jullie 

genereuze gift!

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



Al voordat de meteorologische zomer 

begonnen was, waren de temperaturen in Het 

Berenbos erg hoog. Mei en juni braken het 

ene record na het andere, en regelmatig rezen 

de temperaturen tot tropische hoogte. De 

beren zochten daarom regelmatig verkoeling 

in en rond het water. Want zeg nou zelf, wat 

is er lekkerder op zo’n warme dag dan een 

verkoelende duik in het heerlijke water? En 

wat natuurlijk ook helpt is het gewoon enorm 

rustig aan doen tijdens de warme dagen. Ter 

afleiding kregen de beren ook regelmatig 

lekkere hapjes. Met name Linh en Cindy wisten 

deze snacks wel te waarderen.
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HET is ECHT ZoMEr…

Zwemmen

IgorCindy

DadonDuuk

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 94

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

ECO T-shirts

Wolke

duuk

Magneten

Sieraden

BjörnaMaria dadon

lynxWolfBeerBerenkop Wolvenkop

dames s, M, l 
Heren M, l, Xl WitWit of lichtblauw

T-shirts
De nieuwe ECO T-shirts met 
het Bears in Mind logo     

€ 15,-

Wilt u een Maleise beer adopteren?
Ga dan naar www.BEARSinMIND.org of stuur een bericht naar info@bearsinmind.org

PRoduct MAAt AAntAl kleuR PRijs P.st. BedRAG

Verjaardagskalender €   4,95

Dopper drinkfles + jute draagtas € 25,00

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

Dopper drinkfles € 15,95

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

Jute draagtas € 11,95

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

ECO T-shirt (wit of blauw)
Dames S, M, L / Heren M, L, XL € 15,00

ECO T-shirt met BIM logo (alleen in wit)
Dames S, M, L / Heren M, L, XL € 15,00

Spreekbeurtpakket €   3,00

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

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

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

TIP!
TIP!

Totaal bedrag (inclusief verzendkosten)

Uitv
erkocht

AdopTiE niEuWs                       
De kleinste beer in Het Berenbos is Maria. 
Ze mag dan wel klein zijn, maar ze staat 
haar mannetje en laat zich de kaas niet van 
het brood eten. Toen ze in Het Berenbos 
aankwam woog ze slechts 60 kilo, inmiddels is 
ze goed gevuld en heeft ze een prachtige vacht. 
Het is haar zeker niet aan te zien dat ze al 24 
jaar oud is! Deze kleine dappere beer is ook 

dit jaar weer geadopteerd door mevrouw De 
Jongh - Buckens.

Het is telkens weer een genot om Dadon door 
Het Berenbos te zien lopen. Het plezier spat 
af van deze sympathieke beer, die graag speelt 
met Igor en Pesho maar het ook geweldig kan 
vinden met Björna. Het is absoluut niet te zien 
dat deze beer een zwaar traumatisch verleden 
heeft gehad als circusbeer in een Russisch 
theater. Dadon is echt het schoolvoorbeeld 
van de enorme wil die een beer kan hebben 
om zijn trauma’s te boven te komen. Deze 
vriendelijke beer is weer voor een jaar 
geadopteerd door Crystal Club Amsterdam.

De oudste beer in Het Berenbos is Keta, die in 
2015 samen met Mincho naar Rhenen kwam. 

Ze is in 1988 geboren en dus al 29 jaar oud! 
Voor haar leeftijd ziet ze er geweldig uit, zeker 
als je bedenkt dat ze jarenlang in een betonnen 
bak in het voormalige fokstation voor de 
jacht in Kormisosh woonde. Haar algehele 
gezondheid is prima te noemen, en we denken 
dan ook dat Keta heel erg oud gaat worden. 
Door omstandigheden kunnen haar adoptie-

ouders haar helaas niet meer adopteren, 
dus Keta is vrij om geadopteerd te worden. 
Heeft u interesse om deze kranige dame te 
adopteren, neem dan contact op via 
telefoonnummer 0317 650 220 of via e-mail: 
info@bearsinmind.org.

Let op! Keta kan geadopteerd worden!

Dadon

Keta
Maria

Wij danken alle adoptie-ouders voor hun steun!

mailto:info@bearsinmind.org
mailto:info@bearsinmind.org
https://webshop.bearsinmind.org/
https://webshop.bearsinmind.org/
http://www.bearsinmind.org/Steun-ons/adopteer-een-bruine-beer
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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) resultaat Hemeltjelief!
In de vorige Berekrant kondigden wij op deze locatie het 
Hemeltjelief! Festival aan. Hemeltjelief! is een kleurrijk en 
vrolijk festival dat jaarlijks wordt gehouden op de NDSM 
werf te Amsterdam, met dit jaar als thema ‘De Beer is Los 
in het Sprookjesbos!’ Op een zomerse Hemelvaartsdag 
was Bears in Mind er ook bij. Het feestterrein was 
gigantisch groot, en hoewel het in de ochtend nog redelijk 
rustig was, stroomden de bezoekers al rap binnen. Met als 
resultaat dat het in de middag werkelijk zwart zag van de 
mensen!

Vooral de kinderen hadden het getroffen met het 
prachtige weer en enorm veel leuke dingen waar ze actief 
aan konden deelnemen. En werd het af en toe een beetje 
te warm, dan gingen ze gewoon afkoelen in het zwembad, 
waar ze een verkoelende douche met een brandslang 
kregen! Maar niet alleen het weer was uitmuntend te 
noemen; hetzelfde gold voor de uiteindelijke opbrengst, 
die was namelijk genoeg voor de organisatie om twee 
kavels van het Berenbos te kopen. Een prachtig resultaat, 
waarvoor we iedereen die aan dit leuke festival heeft 
meegewerkt van harte willen bedanken!

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,  Annemarie Weegenaar

Eindredactie: Bert de Smidt en Annemarie Weegenaar

Opmaak: Wilma Termeer (CardShop, Tiel)

Druk: Nieuwsdruk Nederland

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!

NL 26 TRIO 025.46.92.664

BEARS IN MIND
Rhenen

H.g.l. romkes Valkenburg
M.A. Zwankhuizen Eemnes
sjef en Marleen losser
d. staarthof purmerend
H.j. Heijmans Voorschoten
H.E. Meijer Apeldoorn
H. Wijnands Heemstede
n.H.W. Bosman Voorburg
s. de Coo steenbergen
Y.d. gaastra sittard
j.j. smink Hoofddorp

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 94

Doneer voor de Beer
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