
Arjan Postma
Bears in Mind was erg blij dat de leukste 
boswachter van Nederland, Arjan 
Postma, speciale gast wilde zijn van 
de Bears in Mind Award. Zijn betoog 
bracht niet alleen nieuwe inzichten 
over hoe de mens naar de natuur kijkt, 
maar zat ook vol komische observaties 
en smakelijke anekdotes. Uitsmijter 
vormde zijn hilarische betoog over de 
manier waarop mannelijke muizen de 
vrouwtjes het hof maken. Met name 
de verschillende zangstemmen werden 
zeer bevlogen vertolkt. Maar ook zijn 
kijk op de koolmees mocht er wezen. 
Zijn opmerkingen over oorlogsbeer 
Wojtek leverden nog een mooie 
discussie op met Bibi Dumon Tak.

De winnaars
In een verzegelde envelop werd per 
categorie de winnaar gepresenteerd. 
Dit waren Geert Dreschler in de 
categorie Sponsors, Jared Biljard in de 
categorie Leden, en het peloton van 
Colin Bal in de categorie Giftgevers 
& Actievoerders. De winnaars zijn 
aangewezen door het publiek, dat 
vanaf 23 april kon stemmen op alle 
kandidaten. De winnaars ontvingen alle 
drie de Golden Bora, een bos bloemen 
en de roem om winnaar te zijn van de 
allereerste editie van de Bears in Mind 
Award. Dankzij de steun van de trotse 
hoofdsponsor Themelion B.V. kan de 
Bears in Mind Award ook de komende 
jaren worden georganiseerd.

Op 22 juni stond Pandasia in het teken van de bruine beren, met eerst de uitreiking van de Bears in Mind 
Award en daarna een feestavond in het kader van 25 jaar berenbescherming. Dat Bears in Mind 25 jaar bestaat 
wilden we graag delen met een heleboel berenbeschermers. In drie categorieën (Sponsors, Leden, Giftgevers 
& Actievoerders) waren in totaal negen berenbeschermers genomineerd voor de ‘Golden Bora’, een verguld 
tinnen beeld van voormalig dansbeer Bora. Alle gasten werden door de vrijwilligers van Bears in Mind 
opgevangen en naar Pandasia begeleid. Daar werd de uitreiking geopend door gastvrouw Bibi Dumon Tak.
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Vanaf september 2017 heeft Colin Bal 
geld ingezameld voor beren in Bosnië 
en Herzegovina.

Kwartaalkrant
verschijnt 4x per jaar

Bibi Dumon Tak, schrijfster en ambassadeur van Bears 
in Mind, was de gastvrouw van de Bears in Mind Award. 
Gedreven en gevat leidde zij de prijsuitreiking.

Met afstand de meest enthousiaste winnaar was Jared 
Biljard, die maar niet genoeg kon krijgen van het prachtige 
beeld van voormalig dansbeer Bora.

Kelvin Wormgoor opende de feestavond met een subliem 
concert. Zijn warme stem en swingende liedjes zorgden 
voor de perfecte stemming.

Het lijkt erop dat Ljubo de ‘selfie-
beer’ uit Montenegro binnenkort 
verhuist naar een berenopvang!

Een uitgebreide foto-impressie van 
de allereerste editie van de Bears in 
Mind Award.

Omdat Bears in Mind dit jaar 25 jaar 
bestaat, werden ook de beren extra 
verwend.
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BEKEND VAN HET 
BERENBOS IN RHENEN

BEREfEEST
Op zondag 26 augustus staat 
Ouwehands Dierenpark 
weer in het teken van de 
beren, want dan is het weer 
Berefeest. Traditiegetrouw 
staat de kraal in het midden 
van Het Berenbos vol met 
kraampjes waar allerlei leuke 
activiteiten plaatsvinden. 
Bent u in het bezit van een 
activeringscode voor het 
Berefeest, vergeet u dan niet 
deze om te zetten in een 
ticket? Dit kan via 
ouwehand.nl/tickets

BEREWEETJE
Voormalig dansbeer Bora 

kwam in 1994 naar Het 

Berenbos. Hij overleed in 

2006, op 26-jarige leeftijd.

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/
https://www.bearsinmind.org/
https://www.ouwehand.nl/nl/tickets
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De meeste berenbeschermers van Bears in 
Mind hebben wel van Mackenzie gehoord; 
de prachtige grote, blonde beer, die jaren de 
baas van Het Berenbos was. En weten dat hij 
genoemd was naar Generaal Mackenzie, die 
zorgde dat hij door VN troepen uit Bosnië 
bevrijd werd en in 1993 naar Het Berenbos 
kwam. Daar genoot hij meer dan 20 jaar van 
een onbezorgd leven totdat al zijn beren- en 
mensenvrienden in 2015 afscheid van hem 
moesten nemen. Nog steeds is deze mooie 
beer te bewonderen, nu in de observatiepost 
aan het einde van Het Berenbos. Wat veel 
berenbeschermers mogelijk niet weten is dat 
er sinds die tijd nog vaak meldingen binnen 
kwamen over beren die ook in Bosnië onder 
slechte omstandigheden werden gehouden. 
Geschat werd dat er zo’n 15 beren gevangen 
zaten, maar hoe ze gehouden werden en of 
de eigenaren de juiste papieren hadden was 

Beste Berenbeschermer,

Hoe warm het ook is, de beren in Het 
Berenbos doen gewoon hun ding en laten 
zich niet gek maken. Gelijk hebben ze! 
Heerlijk om de mooie foto’s te zien op pagina 
10.

Vele bezoekers van Ouwehands Dierenpark 
genieten van de beren in Het Berenbos. Net 
als Colin Bal, een veteraan die actief was in 
voormalig Joegoslavië. Hij had een droom, 
om de beren in Bosnië net zo’n leven te 
kunnen bieden als de beren in Het Berenbos. 
Samen met zijn voormalige peloton wilde 
hij in 2018 terugkeren naar Bosnië en 
Herzegovina, maar hij wilde daar wel een 
goed doel aan koppelen om de beren daar 
te kunnen helpen. Omdat hij nog wist dat 
Mackenzie vanuit oorlogsgebied naar Het 
Berenbos was gekomen, kwam hij uit bij 
Bears in Mind en was ‘Operation Mackenzie’ 
geboren. Op deze pagina leest u wat deze 
actie aan concreet onderzoek in gang heeft 
gezet, en op pagina 3 staat een verslag van 
‘Operation Mackenzie’. Conclusie: Missie 
geslaagd!

Uiteraard geven we in Berekrant 98 ook een 

InventArIsAtIe Beren In gevAngenschAP 
In BOsnIë en herzegOvInA

niet bekend. Tot in augustus 2017 Colin Bal 
contact opnam met Bears in Mind. Colin 
zou met zijn oude peloton terugkeren naar 
Bosnië waar ze na de burgeroorlog gelegerd 
waren. De natuur in Bosnië en Herzegovina is 
prachtig en er zijn ongeveer 1.200 beren die 
daar in het wild voorkomen, maar dit aantal 
neemt af. Er was weinig bekend over de beren 
in gevangenschap. Colins doel was om binnen 
een jaar tenminste €5.000 in te zamelen, om 
zo beren in Bosnië een beter leven te bieden.

Bears in Mind heeft contact opgenomen 
met een Europese bruine beren specialist 
in Kroatië en is zo terecht gekomen bij een 
kleine groep onderzoekers die al werkzaam 
waren op het gebied van beren, maar zich 
voornamelijk bezighielden met mens-beer 
conflicten. Het ‘Centre for Environment’ 
en de universiteit van Banja Luka kwamen 

impressie van de Bears in Mind Award, die op 
vrijdag 22 juni plaatsvond. Erg spannend, de 
eerste editie van zo’n groot evenement, maar 
we kunnen terugkijken op een bijzonder 
geslaagde avond. Het publiek heeft drie 
geweldige berenbeschermers aangewezen, 
waar wij erg trots op zijn. Nogmaals proficiat 
Geert, Jared en Colin! Op de voorpagina en 
pagina 8 krijgt u een indruk van de Bears in 
Mind Award.

Vele berenbeschermers verrassen ons met 
leuke acties. Op pagina 4 een bloemlezing 
van enkele initiatieven. Wilt u ook een 
bijdrage leveren maar heeft u geen idee hoe 
dit kan? Een tip is de Dag van de Natuur op 4 
oktober, een veiling van natuurbelevenissen 
door leden van de GlobeGuards. Op pagina 
12 leest u hoe u zich kunt aanmelden. 

En tenslotte: op zondag 26 augustus is 
het tijd voor de enige Berefeest editie van 
2018! Heeft u een activatiecode, vergeet 
deze niet om te zetten in een ticket. Dit 
kan via ouwehand.nl/tickets. Wie weet 
ontmoeten wij u de 26e in Het Berenbos!

Hartelijke groet,
Bert

Beer in het wild 
Bosnië

Beer bij 
mensen thuis

Beer bij viskwekerij

met een voorstel om in kaart te brengen 
hoeveel beren er nog in gevangenschap zitten 
in Bosnië, op welke locaties en onder welke 
omstandigheden. Deze inventarisatie is in 
april 2018 begonnen en in juni ontving Bears 
in Mind de eerste resultaten. In totaal zijn elf 
beren gevonden, in de meeste situaties 2 op 
iedere locatie, hoewel vaak wel van elkaar 
gescheiden. Velen vormen een attractie 
en een paar eigenaren geven aan een privé 
dierentuin te willen opzetten waar ook de 
beren een onderdeel van zijn. De leeftijd van 
de beren varieert tussen de 1,5 en 17 jaar en 
al zien de meeste beren er van een afstand 
gezond uit, onderzoek zou mogelijk heel wat 
gebreken aantonen. Slechte voeding, een 
leven lang op beton in krappe kooien, weinig 
tot geen zonlicht of bescherming tegen de 
elementen zullen zeker een effect hebben op 
de gezondheid van deze beren. En alle kooien 
zijn kaal, er is geen verrijking te zien zodat 
de beren hun natuurlijke gedrag niet kunnen 
uiten. Dit zal zeker leiden tot abnormaal 
gedrag, waaronder het stereotiep lopen. 

Deze beren hebben een beter onderkomen 
nodig en de projectpartners zullen hun 
bevindingen presenteren aan de Ministeries 
van Landbouw, Water en Bosbouw in 
Sarajevo en Banja Luka, met de boodschap 
dat er iets gedaan moet worden vanuit de 
overheid om beren beter te beschermen. Een 
opvangcentrum voor beren zou een mooie 
oplossing zijn voor deze beren. Maar de 
helft van de eigenaren geeft aan in het bezit 
te zijn van de juiste papieren en zal mogelijk 
niet bereid zijn hun beer te overhandigen. 
Wettelijk zijn de bruine beren hier beschermd, 
en is het verboden beren te vangen en te 
houden in gevangenschap. Maar deze wet 
wordt helaas overtreden. Beren komen 
soms dicht bij dorpen en als ze daar schade 
aanbrengen is er een kans dat ze gedood 

worden. Als dit een moeder beer betreft 
met welp, dan wordt het welpje gevangen 
genomen.

De beste oplossing voor de beren is 
inbeslagneming en herplaatsing. Al lijkt Het 
Berenbos in Rhenen een goede optie, nog 
beter zou het natuurlijk zijn om een Berenbos 
in Bosnië te bouwen. De in beslag genomen 
beren kunnen hier voor het eerst vrij rond 

lopen, zich uitstrekken, vriendschappen 
opbouwen met andere beren en erg belangrijk, 
meer van hun natuurlijke gedrag uitoefenen 
zoals het rusten tijdens de wintermaanden. 
Tegelijkertijd kunnen bezoekers meer leren 
over beren en vormen de opgevangen beren 
ambassadeurs voor beren in het wild. Zo 
zien mensen in dat het beschermen van de 
natuur betekent dat een imposant, prachtig en 
belangrijk dier als de bruine beer ook in het 
wild voor blijft komen.

Beer in kooi 

https://www.ouwehand.nl/nl/tickets
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In 2017 werd Bears in Mind benaderd door Colin Bal, een veteraan die na 
de burgeroorlog in de jaren negentig in Bosnië gelegerd was. Hij vertelde 
Bears in Mind dat hij van plan was om met zijn voormalige peloton in juni 
2018 een bezoek te brengen aan Bosnië en Herzegovina. Maar aan dit 
bezoek wilde hij wel een goed doel verbinden. Bosnië en Herzegovina 
heeft veel mooie natuur, er leven ook beren maar helaas is er nog weinig 
bekend over de wilde populaties. Daarnaast zitten er ook beren in 
gevangenschap. Voor Colin reden genoeg om ‘Operation Mackenzie’ op 
te zetten om de beren in Bosnië en Herzegovina te helpen. Met deze 
actie wilde hij genoeg geld inzamelen om de beren in dit prachtige land te 
kunnen helpen. Op 6 september 2017 ontving hij van zijn werkgever al de 
eerste cheque. Sindsdien is Colin druk bezig geweest geld in te zamelen 
voor de beren in Bosnië en Herzegovina. Bears in Mind benaderde haar 
partners in Bosnië, en wist al vrij snel het eerste onderzoek naar beren 
in gevangschap op te zetten. De eerste fase is onlangs afgerond, en de 
resultaten hiervan leest u in het artikel op pagina 2.

OPerAtIOn MAckenzIe

Mackenzie

Benefietveiling
Tijdens het opzetten van de acties kreeg 

Colin het idee om een veiling te organiseren. 

Hiervoor benaderde hij een heleboel 

bekende Nederlanders om te vragen of zij 

misschien een bijdrage konden leveren. Ook 

Stichting Veteranenkunst stelde enkele items 

beschikbaar. Uiteindelijk wist Colin genoeg 

leuke veilingitems te verzamelen om de veiling 

te kunnen laten doorgaan. Marco Borsato, 

Guus Meeuwis, Karin Bloemen en Anouk 

stelden bijvoorbeeld allemaal gesigneerde 

CD’s te beschikking. Dafne Schippers 

signeerde een Bears in Mind T-shirt, en Ellen 

ten Damme maakte een heuse tekening op 

het T-shirt. Brigitte Kaandorp gaf Colin een 

gesigneerde ukelele. Alles bij elkaar belandden 

er uiteindelijk 22 prachtige veilingitems in de 

catalogus. Maar het bleek nog een hele klus 

om een geschikte locatie te vinden. Dankzij de 

hulp van Nationaal Comité Veteranendag werd 

ook deze hobbel genomen, en kon de veiling 

plaatsvinden in Museum Bronbeek te Arnhem. 

Bemiddeling van Bears in Mind leverde 

tenslotte ook een ervaren veilingmeester 

op, te weten frank Buunk van Simonis & 

Buunk Kunsthandel uit Ede. Bears in Mind 

kende frank nog van de Dag van de Natuur, 

de veiling van natuurbelevenissen door leden 

van GlobeGuards (zie ook pagina 12 van deze 

krant).

Veiling Museum Bronbeek
In het prachtige Museum Bronbeek vond op 

woensdag 13 juni de benefietveiling plaats. 

Eregast majoor Marco Kroon RMWO was ook 

aanwezig. Hij had voor de veiling een lezing op 

maat aangeboden, ‘Leiderschap onder vuur’. 

Dit item bleek uiteindelijk de absoute klapper 

van de avond. Onder de uiterst professionele 

maar ook bijzonder amusante leiding van 

veilingmeester frank Buunk werden de items 

aan de man gebracht. Een fotograaf van de 

Defensiekrant maakte leuke foto’s voor 

een artikel in die krant. Twee studentes van 

de future for Nature Academy hielpen bij 

het registreren en afhandelen van de vele 

biedingen. Aan het einde kon Colin tevreden 

constateren dat alles vlekkeloos was verlopen. 

Ook het resultaat mocht er wezen!

VETERANENDAG (30 JUNI)
Op 22 juni was het dan eindelijk zover en vertrok het peloton van Colin 

Bal naar Bosnië, de reis waarmee alles was begonnen. Dat betekende dat 

Colin er dus niet bij kon zijn tijdens de uitreiking van de Bears in Mind 

Award. In de bus naar Bosnië werd nog wel snel een filmpje opgenomen, 

dat tijdens de uitreiking werd afgespeeld. In Bosnië gingen de voormalige 

soldaten ook kijken naar twee van de beren in gevangenschap (zie ook het artikel hiernaast). 

Na de reis was het tijd om Operation Mackenzie officieel af te ronden, tijdens de 

Veteranendag op het Malieveld in Den Haag. Aan het einde van de dag kwamen Colin en zijn 

maten naar de stand van Bears in 

Mind, waar majoor Marco Kroon 

RMWO de cheque overhandigde 

aan Annemarie Weegenaar. Het 

eindresultaat mocht er zijn; er 

werd € 6.500,- ingezameld voor 

de beren in Bosnië. 

Wij danken iedereen die heeft 

meegewerkt aan dit geweldige 

resultaat voor hun inzet!

© Defensiekrant



In juni kregen we een ontzettend leuk bericht 

van juf Chantal van basisschool De Esdoorn. 

Zij vertelde dat twee jongens uit haar klas, 

Boris en Ixam, een actie waren gestart voor de 

beren en dat zij genoeg geld hadden verzameld 

om een jaar lang ‘Vrienden van de beer’ te 

kunnen zijn. Bears in Mind was daar natuurlijk 

erg blij mee. Om ze te bedanken hebben 

we Boris en Ixam en al hun klasgenootjes 

uitnodigingen gestuurd voor het Berefeest. 

Hieronder het verslag van hun actie:

“Hai! Wij zijn Boris en Ixam. Wij zitten in 

groep 2 van basisschool De Esdoorn in Elst. 

Wij hebben gewerkt over het thema beren. 

Als uitstapje zijn wij naar Het Berenbos in 

Dierenpark Rhenen geweest. Wij vonden het 

erg goed om te zien dat de beren veilig waren. 

Toen wij weer op school waren hebben wij 

een actie bedacht. Een berenactie om geld 

in te zamelen voor de beren. Wij vinden het 

namelijk zielig dat de beren worden opgesloten 

In mei werd Bears in Mind benaderd door 

Annika Vos van de Hogeschool Arnhem 

Nijmegen (hAn). Zij vroeg of Bears 

in Mind materiaal kon leveren voor een 

kraampje tijdens de Global Goals markt over 

duurzaamheid op 22 mei. Uiteraard wilden wij 

hieraan meewerken. Na afloop van deze markt 

kon de HAN een mooi bedrag overmaken aan 

Bears in Mind en de beren. Hieronder een 

verslag van de doelstellingen van deze markt.

“IMAGINE van Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen heeft de ambitie een 

community voor ‘Global Change’ binnen 

het onderwijsdomein in gang te zetten. De 

Duurzaamheidsdoelen (Global Goals) van de 

VN vormen hierbij concrete uitgangspunten 

om te zorgen voor een duurzame toekomst 

Onze ‘vrijwilliger van de buitendienst’ Marjan 

franken was ook dit jaar, voor de vijfde keer 

alweer, op de Leidse Bijenmarkt met 

de kraam van Bears in Mind  aanwezig. De 

Bijenmarkt vindt plaats op het terrein van 

museum Volkenkunde en je kunt hier alles 

Omdat Bears in Mind dit jaar 25 jaar 

bestaat, waren we ook aanwezig tijdens de 

Cuneradag op 9 juni. Heel veel kraampjes 

waren deze dag verspreid over het centrum 

van Rhenen. Het prachtige weer nodigde veel 
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vrIenDen vAn De Beer stuDenten MArkt

BIjenMArkt LeIDen

cunerADAg rhenen

of gebruikt worden voor gekke kunstjes. 

Op school hebben wij wel 100 euro opgehaald 

voor de beren en nu zijn wij ‘vrienden van de 

beer’. Wij zijn hier heel erg trots op!!”

Groetjes Ixam en Boris

die alleen kan worden bereikt als zowel 

mensen én dieren deel van de oplossing 

zijn. Onderwijs is essentieel om te kunnen 

begrijpen waarom het noodzakelijk is dieren 

te beschermen. Daarom hebben we tijdens de 

eerste IMAGINE Global Goals markt van 22 

mei samen met ‘Bears in Mind’ ook aandacht 

gevraagd voor dierenwelzijn. 

Want wat is dierenwelzijn eigenlijk? De vele 

maatschappelijke en ethische invalshoeken 

zorgen ervoor dat dit een veelomvattend en 

complex begrip is. Hierover gingen we op deze 

markt met studenten en collega’s in gesprek. 

Interactieve kennisuitwisseling over de relatie 

tussen mens en dier blijkt waardevol om beter 

te begrijpen hoe we zelf een afweging kunnen 

maken over onze omgang met dieren”.

vinden over natuur en bijen. Daar past de 

combinatie beren en honing natuurlijk goed bij! 

Het was een mooie warme droge dag, en naast 

de verkoop van onze berenartikelen heeft zij 

weer veel mensen geïnformeerd over het werk 

van Bears in Mind en Het Berenbos.

mensen uit om even langs te komen lopen. 

Er werden veel creatieve buttons in elkaar 

geknutseld en Berekranten uitgedeeld. Aan 

veel bezoekers werd verteld over de beren in 

Het Berenbos.

Weerstraat 34 TIEL centrum

Geboortekaarten
Jubileumkaarten 

& Huwelijkskaarten
Zakelijk drukwerk en websites

www.cardshop.nu

diverse thema’s - vooraf aanmelden - locatie: CardShop Tiel

info: www.handletter-kalender.nl / volg ons op facebook

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

KOOPZONDAG: •2 SEPT •7 OKT •4 NOV •2 DEC •ZATERDAG 3 NOV & 1 DEC

Nieuw bij CardShop

Gespeciliseerd in



PAG. 5BerekrantAUGUSTUS 2018WWW.BEARSINMIND.ORG

Sinds vorig jaar ondersteunt Bears in Mind het berenpopulatie onderzoek van haar Bulgaarse partner Balkani 
Wildlife Society (BWS). BWS begon in 1996 met onderzoek naar grote roofdieren. De focus lag aanvankelijk bij 
de Bulgaarse wolvenpopulatie en dansberen in gevangenschap. Dit laatste probleem wekte al snel de interesse 
van Bears in Mind en vanaf 1999 steunde BiM bijna 10 jaar lang een nationale inventarisatie van de dansberen, het 
merken van de beren door middel van een microchip, ondersteuning van een dierenarts en herplaatsing van in 
beslag genomen beren. In totaal zijn meer dan 70 in gevangenschap levende beren in een database opgenomen. 
In 2008 zijn de laatste dansberen van de straat gehaald. Door het registreren van de beren in gevangenschap 
kwamen er uiteindelijk geen nieuwe (illegale) beren meer bij. Jonge beertjes werden vroeger veel verhandeld 
nadat de moederbeer was gedood. Door beter inzicht en actieve handhaving door de autoriteiten is dit 
inmiddels gelukkig verleden tijd.

BALkAn Beren 
OPnIeuw geteLD

De aanleiding van het huidige onderzoek 

wordt gevormd door acht directe beer-mens 

conflicten (waarvan één met fatale afloop) 

en een significante toename in het aantal 

schadegevallen door beren aan gewassen en 

vee. Door EU subsidies is de hoeveelheid 

vee in de regio de afgelopen jaren sterk 

toegenomen, en daardoor ook de schade die 

beren veroorzaken. Helaas leidt dit tot een 

groeiende negatieve houding t.o.v. beren en 

stroperij. Stroperij is één van de grootste 

bedreigingen voor de East Balkan populatie, 

zowel in Bulgarije als in Griekenland. Officieus 

bewijs suggereert dat er ieder jaar in Bulgarije 

alleen al meer dan 50 beren illegaal door 

stropers worden geschoten. Als men uitgaat 

van een totale populatie van 500 bruine 

beren, dan gaat er jaarlijks 10% verloren. 

Daarnaast komen tientallen beren om bij 

verkeersongelukken en worden beren legaal 

geschoten als onderdeel van het officiële 

beheer. In uitzonderlijke situaties (wanneer 

nadine Ok run
Tijdens de Bears in Mind Award gaf 
Jacques Beemsterboer een korte speech 
over de door hem en zijn vrouw Wanda 
opgerichte Nadine foundation. Deze 
stichting is in het leven geroepen na de 
gewelddadige dood van hun dochter 
Nadine, en zet zich in om zinloos geweld 
tegen mens en dier te bestrijden. Omdat 
Nadine een sterke band voelde met de 
beren in Het Berenbos, steunen Jacques en 
Wanda al jarenlang Bears in Mind. Eén van 
de activiteiten die de Nadine foundation 
organiseert is de Nadine OK Run, een 
hardloop evenement in de omgeving van 
Hoorn. Dit jaar vindt deze run voor de 10e 
en tevens laatste keer plaats, op zondag 
14 oktober. Deelnemers kunnen kiezen 
uit verschillende afstanden, er is een 
jeugdloop, en voor de niet-hardlopers is 
er ook een wandeling uitgezet. Uiteraard 
zal Bears in Mind ook deelnemen aan deze 
bijzondere editie. Wilt u er ook bij zijn? 
Inschrijven is mogelijk via de website van 
de Nadine foundation: 
nadinefoundation.nl/nadine-ok-run

wolven
Medio juni zijn er nieuwe wolven 
aangekomen in Het Berenbos. Het zijn 
vijf jonge mannetjes, afkomstig uit een 
wildpark in Schotland. Het zal nog even 
duren voordat ze gewend zijn aan de 
beren.

Nieuws!

ze een ‘probleembeer’ zijn)  mogen beren 

namelijk geschoten worden. Het is daarom erg 

belangrijk om te onderzoeken hoeveel beren 

er nu werkelijk zijn.  

Het project heeft als doel het in kaart brengen 

van de East Balkan bruine beren populatie. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

genetisch materiaal verkregen uit DNA. De 

nieuwste methoden, technieken en inzichten 

worden toegepast. Want het is belangrijk 

dat beleidsmakers de juiste beslissingen 

kunnen nemen om de beren beter te kunnen 

beschermen. Het exacte aantal beren is daarbij 

cruciaal. Oude schattingen waren gebaseerd 

op één regio die geëxtrapoleerd werd om de 

gehele populatie te bepalen. Nu is duidelijk 

dat deze methode onjuiste gegevens heeft 

voortgebracht. De verwachte duur van het 

project is twee jaar.  Werkzaamheden bestaan 

voornamelijk uit veldwerk (het verzamelen 

van data), laboratorium analyses en het 

publiceren van de resultaten. Het veldwerk is 

in oktober 2017 van start gegaan en de eerste 

resultaten zullen deze herfst bekend worden.

Er komen twee berenpopulaties voor in de Balkan regio: de zogenaamde Dinaric-Pindos en 
de kleinere East Balkan populatie. De laatste is weer onderverdeeld in twee segmenten: de 
Central Balkan en Rilo-Rhodopean populatie, die verspreid is over Bulgarije en Griekenland.

http://www.nadinefoundation.nl/nadine-ok-run/index.html
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Robert Buchanan

Deze bereleuke foto van Pesho kun je uitknippen en in een 
mooie fotolijst plaatsen. Het formaat van de foto is 20 x 
30 centimeter, je kunt een lijst kiezen met of zonder rand 
(passepartout met een moeilijk woord).

Om in te lijsten!



In de vorige Berekrant schreven we een kort 
stukje over de aanstaande reddingsactie van 
een beer in Montenegro. Dit beertje, geboren 
in januari 2017 en waarschijnlijk op brute wijze 
gescheiden van zijn moeder, kwam eind vorige 
zomer onder onze aandacht. Via de ‘Nature 
& Environment Agency of Montenegro’ 
(overheidsorganisatie) en de lokale NGO 
‘Center for Protection and Research of Birds’ 
(CZIP) kwam de melding binnen. Een beertje 
van nog geen 7 maanden oud werd op 29 
juni door een inspecteur van de overheid 
aangetroffen bij iemand thuis, in het dorpje 
Blizna nabij de stad Podgorica. De eigenaar van 
de beer had geen officiële eigendomspapieren 
en hield de beer dus illegaal. Verder had hij 
meerdere dieren in bezit die hij allemaal 
gebruikte voor entertainment doeleinden. 
Zo adverteerde hij met een emoe op social 
media. Mensen konden de emoe irriteren 
en dan zouden ze achterna gezeten worden. 
Dit trieste vermaak was een grote hit (op 
social media) en de eigenaar verdiende er 
geld aan. Net zoals hij geld aan het beertje 
verdiende door mensen selfies met de beer 
te laten maken. Ook was er een wolf pup 
van 6 maanden waarmee mensen op de foto 
konden. Achter de schermen van dit privé 
dierenparkje werden de dieren onder zeer 
slechte omstandigheden gehouden.

De organisaties in Montenegro hadden in juni 
2017 al twee weesbeertjes in beslag genomen 

sLAchtOffer vAn De heDenDAAgse 
‘cuLtuur’

en deze zijn toen naar het rehabilitatie- en 
opvangcentrum van onze partner Arcturos 
in Griekenland gebracht. Hier ondergaan ze 
intensieve training om weer in het wild (in 
Montenegro) te kunnen worden uitgezet. 
Helaas kon het ‘selfie beertje’ niet meer 
gerehabiliteerd worden omdat het teveel 
met mensen in contact is geweest en dus een 
leven in gevangenschap tegemoet zal gaan. 
Twee maanden lang heeft Bears in Mind naar 
een nieuw permanent tehuis gezocht voor 
het beertje. Uiteindelijk kwam er positief 
nieuws uit Hongarije, waar het beertje 
naar het Medveotthon Veresegyház Bear 
Sanctuary zal gaan. Hier zal hij minimaal 30 
dagen in quarantaine gaan, alvorens kennis 
te maken met de andere bewoners van het 
opvangcentrum. 
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Steun het transport 
van Ljubo!Maar, beter niet te vroeg gejuicht. Het 

beertje was immers nog ‘eigendom’ van de 
malafide dierenbezitter. Die had inmiddels de 
officiële eigendomspapieren bij de overheid 
aangevraagd en deze waren in behandeling 
genomen. De partner van Bears in Mind, 
CZIP, heeft direct bezwaar gemaakt, maar 
helaas kwam er lange tijd geen antwoord van 
de verantwoordelijke overheidsinstantie. 
Bears in Mind sprak hierover met Djuro 
Huber, de Kroatische berenexpert. Hij 
ging eind maart 2018 naar Montenegro om 
daar met het ministerie te praten over het 
beschermingsplan van de bruine beren in dat 
land. Er is namelijk nog geen managementplan 
voor de beren. Een paar dagen na de meeting 
tussen Djuro en het ministerie kwam het 
verlossende woord: de beer (die inmiddels 
de naam Ljubo had gekregen) zou in beslag 

genomen worden, de overheid was nu 
eigenaar en de beer zou kunnen verhuizen 
naar Hongarije! 

Op moment van schrijven worden de CITES 
papieren (nodig voor het transporteren van 
een beer over de grens) in orde gemaakt. Ook 
het transport wordt op de rit gezet. Hopelijk 
kunnen we in de volgende Berekrant verslag 
doen van deze bijzondere verhuizing, een jaar 
nadat de melding bij ons binnenkwam. Wordt 
vervolgd!

Het transport van Montenegro naar 
Hongarije kost helaas veel geld. 

Wilt u Ljubo helpen een nieuw leven op 
te bouwen? Maak uw bijdrage dan over op 
nL26trIO0254692664 o.v.v. ‘Ljubo’.

Dank!



BeArs In MInD AwArD 2018
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Om 18:00 uur begaven alle bezoekers van 
de Bears in Mind Award zich naar de vide 
van Pandasia om plaats te nemen voor de 
uitreiking van de Awards. De film waarmee 
de avond begon toonde natuurlijk de beren 
van Het Berenbos. Hierna was het de beurt 
aan Bibi Dumon Tak, die haar eerste optreden 
als gastvrouw met glans vervulde. Arjan 
Postma wist de hele zaal te boeien met zijn 
verrassende kijk op de natuur. Waarna het 
tijd werd de drie trotse winnaars bekend te 
maken. Na de afsluiting kon iedereen genieten 
van een warme maaltijd, waarna Kelvin 
Wormgoor de feestavond startte met een 
puik optreden. Een geslaagd evenement in het 
kader van 25 jaar berenbescherming!



trAktAtIes vOOr De Beren

LIMIteD eDItIOn
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Dit jaar bestaat Bears in Mind 25 jaar. Om deze 

mijlpaal te vieren organiseerde de stichting 

onder andere de Bears in Mind Award op 

vrijdag 22 juni. Hierover kunt u meer lezen 

op de voorpagina en op pagina 8. Maar ook 

de beren in Het Berenbos konden rekenen 

op een feestdag: Op 5 juni kregen zij speciaal 

geselecteerde ‘berelekkere’ hapjes. De 

beren krijgen al een gebalanceerd dieet, dat 

is gebaseerd op de voeding van beren in het 

wild. Maar tijdens het jubileumjaar is het ook 

voor de beren feest. Dit is niet alleen leuk en 

lekker, maar verrijking stimuleert ook het 

natuurlijke gedrag van de beren. Opvallend 

genoeg kregen de beren maar geen genoeg van 

het zaagsel dat ook in het bos was gestrooid. 

Met name Björna werd helemaal wild en rolde 

vol enthousiasme door het zaagsel heen. 

Maar ook de lekkere hapjes deden het goed. 

De watermeloenen waren binnen een paar 

minuten verdwenen. Ook de broodjes met 

honing en pindakaas vlogen weg. Het vlees 

Omdat Bears in Mind dit jaar de unieke leeftijd van 25 jaar 
heeft bereikt, hebben wij in een zeer beperkte oplage prachtige 
kunstwerken laten maken om deze mijlpaal te herdenken. Een 
Roemeense kunstenaar heeft in een blok walnotenhout een 
natuurgetrouwe pootafdruk van een beer gebeiteld. In het 
per blok verschillend getekende hout is onder de pootafdruk 
het jubileumlogo van Bears in Mind gegraveerd. Er zijn slechts 50 
exemplaren gemaakt, en elk stuk hout is genummerd. Niet alleen een 
perfect cadeau, maar u steunt ook nog eens onze berenprojecten! 
Wees er snel bij, het is echt OP=OP! Deze limited edition kost € 19,95 
en is vanaf nu te bestellen.

was goed verstopt, maar dat zorgde alleen 

voor wat vertraging. Sommige beren aten 

eerst het vlees en daarna het fruit, brood 

en groente, anderen begonnen juist met de 

watermeloenen. De blokken bevroren vis 

waren ook erg interessant om mee te spelen; 

met name Duuk leefde zich helemaal uit en 

begon zelfs te stampen op het blok.

Veteraan Colin Bal kwam ook langs om te 

helpen tijdens het voeren. Colin heeft de actie 

‘Operation Mackenzie’ opgezet om beren in 

Bosnië te helpen. Samen met zijn voormalige 

peloton heeft hij al op vele manieren geld 

ingezameld. Colin is blij dat hij op deze manier 

de beren in Het Berenbos kon verwennen, en 

hoopt dat Operation Mackenzie uiteindelijk 

leidt tot de bouw van een Berenbos in Bosnië. 

Operation Mackenzie is onlangs afgerond, 

meer hierover leest u op pagina 3 van deze 

krant. Het publiek heeft ervoor gezorgd 

dat Colin Bal en zijn peloton de Bears in 

Mind Award in de categorie Giftgevers & 

Actievoerders hebben gewonnen.

Colin Bal:
“wat is het mooi om de 
beren in het Berenbos 
zo te zien genieten! Daar 
word ik nou echt heel erg 
vrolijk van!”

€ 19,95

https://webshop.bearsinmind.org/product/limited-edition-houten-pootafdruk/


De extreme warmte en droogte van de 

afgelopen maanden heeft de beren gelukkig 

maar weinig beïnvloed. De temperaturen zijn 

in Het Berenbos een stuk lager dan in onze 

tuinen, en de vele bomen bieden voldoende 

schaduw. Natuurlijk nodigt een hoge 

temperatuur wel uit tot lekker lang slapen, en 

dat doen de beren naar hartelust. Vaak zijn ze 

’s morgens flink actief om het de rest van de 

dag rustig aan te doen. Een verstandige keuze, 

waar wij nog wat van kunnen leren. En mocht 

het echt te warm worden, dan kunnen ze altijd 

nog een heerlijk verfrissende duik in de vijver 

nemen.
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Volop zoMer!

Duuk

wolke

Dadon en Bjorna

Pesho

Mincho

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 98

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 Postzegels

ECO T-shirts

wolke

Duuk

Magneten

Sieraden

BjörnaMaria Dadon

LynxwolfBeerBerenkop wolvenkop

Dames s, M, L 
heren M, L, XL

Keuze uit 2 opdrukken: 
het logo van Bears in Mind 
en een origineel ontwerp 
van Lucien de Groot met 
de tekst: What’s good for 
bears is good for people.

witwit of lichtblauw

Limited Edition
Genummerd walnotenhout 

met pootafdruk en 

jubileumlogo     € 19,95

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

PRoduct MAAt AAntAl kleuR PRijs P.st. BedRAg

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 € 49,75

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

India t-shirt  donkerblauw s en M €   7,50

Dopper drinkfles € 15,95

Postzegels Jubileum (vel 10 stuks) € 12,50

Jute draagtas € 11,95

Wolvenkop ketting (verzilverd) € 25,00

Berenkop ketting (verzilverd) € 30,00

Houten pootafdruk € 19,95

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

Ansichtkaarten, set 10 stuks + enveloppen €   6,95

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

de verzendkosten binnen nederland bedragen € 3,95. Verzending binnen europa kost € 11,-
en voor overige landen betaalt u € 18,- aan verzendkosten.

eenmalige machtiging sePA

Steun de beren door artikelen van Bears in Mind te bestellen. De opbrengst komt geheel ten goede 

aan projecten voor de bescherming van de beer in het wild en hulp aan de beer in nood. ook leuk om 

cadeau te doen! Je kunt al deze artikelen ook bestellen via de webshop op www.BeArSinMIND.org.

SALE

NEW

TIP!

NEW!

NEW!

Totaal bedrag (inclusief verzendkosten)

Uitv
erkocht

ADOPtIe nIeuws                       
Soms denken bezoekers van Het Berenbos 
dat er ook een heel jong beertje door het bos 
loopt. Dan zien ze de grote Pesho met in zijn 
buurt de kleine Maria. Maria is inderdaad een 
kleine berin. Toen ze in 2014 in Het Berenbos 
arriveerde, woog ze slechts 60 kilo. Gelukkig 

is ze inmiddels veel dikker geworden, en ziet 
ze er gezond uit met een mooie glanzende 
vacht. Ze blijft natuurlijk een kleine beer, 
zeker als je haar naast Pesho ziet. Maar Maria 
is een taaie dame, die in staat bleek om 21 jaar 
opsluiting in een betonnen bak te overleven. 
Zo lang zat Maria in Kormisosh, het voormalig 
fokstation voor de jacht in Bulgarije. Na zo 
veel jaar hetzelfde, zorgde het transport 
naar Nederland en de eerste weken in de 
quarantaine voor veel stress. Maar met veel 
geduld, stimulering en aandacht heeft Maria 
langzaam haar traumatische verleden achter 
zich gelaten. Ze is enorm nieuwsgierig en 
houdt alles altijd zeer goed in de gaten. Waar 
Pesho zich nogal eens laat verrassen door een 
andere beer of een wolf, ziet Maria alles al 
aankomen. Ook dit jaar is deze moedige beer 

weer geadopteerd door mevrouw Anita de 
Jongh-Buckens.

Een leuke primeur in deze rubriek, want voor 
het eerst is ook een Maleise beer geadopteerd! 
Honingbeer Cindy is sinds kort geadopteerd 
door Arnold van Hooft Hypotheken en 

Verzekeringen. Cindy woont samen met 
Linh in het gedeelte van Het Berenbos voor 
de Observatiepost. Toen Cindy aankwam in 
Het Berenbos vond ze alles erg vreemd en 
eng. Zoveel groen en van die grote bomen! 
Inmiddels is ze al helemaal op haar gemak, en 
struint ze heerlijk door haar verblijf. Dat doet 
ze een stuk rustiger dan Linh, die in alles veel 
wilder is. Beste vrienden zullen Cindy en Linh 
nooit worden, maar ze tolereren elkaar. De 
Maleise beren beschikken gelukkig over veel 
klimmogelijkheden en kunnen elkaar goed uit 
de weg gaan als dat nodig is. Cindy is dol op 
lekkere hapjes, en zoekt altijd eerst naar haar 
favoriete snacks. Kokosnoten vindt ze heerlijk! 
Honingberen zijn klein, maar ze hebben goed 
ontwikkelde spieren en supersterke klauwen. 
Het zijn dus zeker geen knuffelberen! 

Cindy

Maria

Wij danken alle adoptie-ouders voor hun steun!

https://www.bearsinmind.org/Steun-ons/adopteer-een-bruine-beer/adopteer-een-wolf
mailto:info@bearsinmind.org
https://www.bearsinmind.org/
https://webshop.bearsinmind.org/
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Dag van de Natuur

Al jarenlang is Bears in Mind lid van GlobeGuards, 
een groep van kleine maar invloedrijke natuur-
beschermingsorganisaties. Elk jaar organiseert 
GlobeGuards op 4 oktober de Dag van de Natuur, een 
veiling van bijzondere natuurbelevenissen. In 2018 vindt 
de achtste editie plaats, traditiegetrouw weer in Burgers’ 
Zoo. Ook dit jaar wordt de veiling vakkundig geleid door 
Willem Reimers, die altijd garant staat voor onvervalst 
entertainment. Eregast en keynote speaker is Meindert 
Brouwer, bekend van zijn reportages over de Serengeti en 
zijn boeken over de economische waarde van investeren 
in natuurbehoud. Meindert zet zich in voor behoud en 
duurzaam gebruik van de natuur.

De veilingitems bestaan uit natuurbelevenissen van zeer 
uiteenlopende aard, beschikbaar gesteld door de diverse 
GlobeGuards leden. Hierbij kunt u denken aan een nacht 
slapen onder de sterren in het Portugese natuurpark 
faia Brava, of op berensafari gaan met een Roemeense 
berenexpert. Stuk voor stuk unieke ervaringen die de 
mensen nooit meer vergeten. Bears in Mind biedt tijdens 
de veiling de volgende items aan: de adoptie van Maleise 
beer Linh, beren beleven in Armenië, en het sponsoren 
van de radiokraag van een Roemeense beer. Wilt u ook bij 
deze veiling aanwezig zijn? Geef u dan op via 
www.globeguards.nl/contact

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.nu, Tiel)

Druk: DKZET Offsetrotatie

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

f. Peeters zeeland
s. goeman noord-holland
M. lagerwaard zuid-holland
L. Martens noord-holland
g. Luijk noord-holland
A. schaafsma Drenthe
Linda Desmet België
M. jazayeri Mofrad Overijssel
h.A.M. Buis zuid-holland
r.h.A. Moeskop noord-Brabant
h.h.j. wichman gelderland

De Beren steunen
Beregulle gevers!

Naam: Bears in Mind

Adres: Postbus 9

Postcode: 3910 AA

Woonplaats: Rhenen

Land: Nederland

Incassant ID: NL71ZZZ411861020000

Kenmerk machtiging: Donatie Berekrant 98

Doneer voor de Beer

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

