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Voorwoord

D

Dankzij de steun van vele donateurs,
giftgevers, sponsoren en fondsen hebben we in 2011 een mooie bijdrage
kunnen leveren aan de bescherming en
het welzijn van beren. Graag geven wij
u in dit verslag inzicht in de projecten
die Alertis heeft gesteund en de acties
die de stichting heeft ondernomen om
de beren in het wild te beschermen
en de beren in nood te helpen. Tevens
treft u een overzicht van de financiën
over 2011.
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Missie & Visie

Alertis

Stichting voor beer- en natuurbescherming, bekend van Het
Berenbos in Rhenen, beschermt beren in het wild en helpt beren
in nood

Missie

Alertis zet haar kennis, expertise en financiële middelen in
voor de bescherming van beren in het wild (en hun leefgebied)
én beren in gevangenschap. De stichting werkt samen met
overheden en lokale organisaties aan projecten op het gebied
van natuurbescherming, welzijn, educatie en voorlichting. Onder
de bescherming van het leefgebied van de beer (bruine beer,
lippenbeer, brilbeer, honingbeer, Aziatische zwarte beer, Amerikaanse zwarte beer, ijsbeer) vallen ook andere diersoorten die
hetzelfde leefgebied delen.

Visie

Alertis gaat er vanuit dat de bescherming van de beer in het
wild en in gevangenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn.
Door het probleem bij de bron en duurzaam aan te pakken ontstaat er uiteindelijk een wereld waarin mens en beer harmonieus
samenleven.
Alertis vormt de spil in al het beren-beschermingswerk in Europa
en geniet erkenning op mondiaal niveau. Alertis is dé berenstichting van Nederland.
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Doelen

Natuurbescherming

Alertis speelt een adviserende rol in, en verleent (financiële) steun
aan natuurbeschermingsprojecten

Berenwelzijn

• Alertis houdt het opvangcentrum voor misbruikte beren, Het
Berenbos, in stand. Alertis geeft advies ter verbetering van
bestaande opvanglocaties en steunt tegelijkertijd de bouw van
nieuwe.
• Alertis houdt de internationale meldingssite www.bearalert.org
voor beren in nood actueel.
• Alertis houdt de kenniswebsite www.largebearenclosures.com
actueel.

Educatie en
voorlichting

• Alertis fungeert als kenniscentrum over beren, beerbescherming,
beerwelzijn, beeropvang, beereducatie.
• Alertis verzorgt voorlichting gericht op Nederlandse toeristen die
op vakantie gaan naar landen waar beren voorkomen.
• Alertis verzorgt educatie op (basis-)scholen en voor andere
geïnteresseerde groepen
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Alertis steunde in 2011 de volgende Natuurbeschermingsprojecten:

Albanië
Beren in nood

Hoewel bruine beren in Albanië beschermd zijn bij wet, worden
er veel wilde beren gestroopt en is controle hierop nihil. Ook is
het houden van beren in gevangenschap verboden. Toch bleek uit
eerder onderzoek dat er 28 beren onder erbarmelijke omstandigheden gehouden worden. Zwakke handhaving (en mogelijk corruptie)
zorgt er voor dat de populatie wilde beren steeds verder afneemt.
De reden waarom mensen beren uit het wild halen om ze in gevangenschap te houden en vooral ook hoe ze dat doen, is tot op heden
onduidelijk. De lokale NGO PPNEA – Protection and Preservation of
Natural Environment in Albania is in 2011 een onderzoek hiernaar
gestart.

Bosnië-Herzegovina (BiH)
Database in BosniëHerzegovina (BiH)

In Bosnië-Herzegovina (BiH) leven volgens ruwe schattingen nog
ongeveer 1.200 beren. Dat lijkt veel, maar de populatie staat onder
druk. Beren worden illegaal gestroopt door trofeejagers en komen
om in berenvallen. Ook worden ze legaal afgeschoten, waarbij de
jachtquota door de jagers zelf worden vastgesteld. Ze maken de
overheid wijs dat het goed gaat met de beren, wat zou betekenen
dat meer beren mogen worden afgeschoten om de populatie onder
controle te houden. Het is dus erg belangrijk dat er inzicht komt
in het werkelijke aantal beren in BiH om de populatie effectief te
kunnen beschermen. Dr. Sinanovic verbonden aan de Universiteit
van Sarajevo startte in 2011 met verzamelen van gegevens over
beren om te komen tot een database op basis waarvan beleidsmaatregelen genomen kunnen worden.
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Alertis steunde in 2011 de volgende Natuurbeschermingsprojecten:

Roemenië
Opvang en rehabilitatie van weesberen

Helaas neemt het aantal jonge weesberen dat opgevangen moet
worden steeds meer toe. Moeders zijn slachtoffer van een verkeersongeluk of worden doorgeschoten en de weesberen kunnen nog
niet op eigen benen staan.
In dit project krijgen weesberen ‘bere-les’ waardoor ze zich tot
een echte beer ontwikkelen. Men onderzoekt of deze rehabilitatiemethode goed werkt en de weesbeertjes na uitzetten in het
wild geen probleemberen worden. Het gedrag van uitgezette beren
wordt vergeleken met dat van hun wilde soortgenoten. (partner:
Association for Conserving Natural Values). Alertis blijft dit project
in 2012 steunen.

Berenbescherming in
Roemenië

Roemenië heeft naar schatting de grootste berenpopulatie van
Europa. De bevolking ondervindt vaak overlast van beren en ziet
ze daarom helaas als een ‘pest’. Het project dat Alertis steunt richt
zich op het analyseren van beer-mens conflicten door onderzoek te
doen naar de verspreiding en het voedselzoekgedrag van de beren.
Daarnaast test men samen met de lokale boeren elektrische omheiningen die rondom boomgaarden en bijenkasten kunnen worden
gezet. Educatieve projecten op scholen, veldexcursies, productie
van leerzame berenbrochures en ontwikkeling van eco-toerisme
moeten er onder andere voor zorgen dat de lokale bevolking beren
wil gaan beschermen. De komende jaren wil men investeren in het
verkrijgen van een officiële beschermde status voor een groot deel
van het projectgebied. De aanleg van een snelweg dwars door het
gebied maakt de noodzaak voor een dergelijke status nog groter.
(partner: Milvus)
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Alertis steunde in 2011 de volgende Natuurbeschermingsprojecten:

Slowakije
‘Bear Proof’ vuilnisbakken

Beren komen af op afval van mensen. Dat is voor beren een gemakkelijke voedselbron. Ze komen dan echter te dicht bij mensen,
waardoor het risico groot is dat er een conflict ontstaat dat de
beren meestal met de dood moet bekopen. Beren kunnen de ‘Bear
Proof’  afvalbakken die in Slowakije zijn ontwikkeld niet openen en
komen er daarom ook niet meer naar toe. Op deze manier worden
ze beschermd. Door middel van educatie en voorlichting leren
mensen tegelijkertijd meer over beren en hun leefgebied en krijgen
ze er meer waardering voor waardoor ze bereid zijn de natuur om
hen heen te beschermen. (partner: Slovak Wildlife Society). Alertis
blijft dit project in 2012 steunen.

Tools for Management; werken aan
een Beer Management
Plan

Incidenten tussen beer en mens en de opeenstapeling van fouten
door de verantwoordelijke autoriteiten daarna, veroorzaakten negatieve gevolgen voor beren in Slowakije. Het belang van een helder
en solide management plan voor de bruine beer is meer dan ooit
tevoren duidelijk. Ontwikkeling van een dergelijk plan is echter een  
lastig proces. Alle belanghebbende partijen moeten samen tot een
beheersplan voor de beer komen. Alertis heeft eerder, met succes,
in Bulgarije en Kroatië dergelijke plannen opgesteld en geïmplementeerd. Gezien de dringende situatie in Slowakije heeft Slovak
Wildlife Society op advies van Alertis een eerste serie workshops
georganiseerd.
Alertis blijft dit project in 2012 steunen.
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Alertis steunde in 2011 de volgende Natuurbeschermingsprojecten:

Nepal
Populatieonderzoek
op ‘het dak van de
wereld’

Ook op het zogenaamde ‘dak’ van de wereld het Himalaya gebergte,
leven bruine en Aziatische zwarte beren. Dit gebergte strekt zich
uit over China (Tibet), Bhutan, Nepal, India en Pakistan. Over de
populatie bruine beren in Annapurna Conservation Area en het
Shey Phoksundo Nationaal Park in Nepal is erg weinig bekend.
Biodiversity Research and Training Forum (BRTF) Nepal doet onderzoek naar de populatie bruine beren in dit afgelegen gebied. Alertis
steunde dit onderzoek in 2011 en zal dit mogelijk in 2012 blijven
doen.

Russisch Verre Oosten
Antistroperij

Tijgers, panters, beren worden illegaal bejaagd. Onderdelen van
deze dieren brengen flink geld op op de zwarte markt. Door deze
stroperij neemt het aantal dieren sterk af. Daarnaast jaagt men  
bovendien op de prooidieren van deze soorten. Het voedselaanbod
neemt af. Door anti-stroperij teams in het Russische Verre Oosten
te steunen helpt Alertis de populatie Amurtijgers, Amurpanters en
beren te beschermen (partner: Phoenix Foundation). Alertis blijft
dit project in 2012 steunen.
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Alertis steunde in 2011 de volgende Berenwelzijnsprojecten:

Turkije
Broden voor de beren

Alertis heeft reeds lange tijd goede contacten met de initiatiefnemers van de stichting achter het berenopvangcentrum Karacebey
in Turkije en geeft advies over voeding, bouw, educatie, beleid en
fondsenwerving. Het voedsel, de ‘berenbroden’, voor de 60 beren
in berenopvangcentrum Karacabey vlakbij Bursa in Turkije, werd in
2011 door Alertis betaald.

Bulgarije
Noodhulp voor de
beren in Kormisosh

De 14 beren in het voormalig berenfokstation ‘Kormisosh’ zijn er
slecht aan toe. Nadat de bruine beer in de negentiger jaren van de
vorige eeuw tot beschermde diersoort werd verklaard in Bulgarije
waren de beren in Kormisosh niet meer ‘interessant’, omdat ze niet
meer losgelaten mochten worden voor de jacht. De beren hebben
dringend hulp nodig. Alertis zorgde ervoor dat ze voldoende voedsel en veterinaire zorg kregen en zoekt nu, samen met de Bulgaarse
overheid, naar betere huisvesting voor de beren. (partner: Balkani
Wildlife Society). Het proces verloopt langzaam.

Beer Medo

Alertis steunt de verzorging van ex-circusbeer Medo en droeg bij
aan de bouw van zijn verblijf in het Large Carnivore Centre in Vlahi
(partners: Balkani Wildlife Society en Semperviva). Medo blijkt een
goede ambassadeur te zijn voor de bescherming van de beer in Bulgarije. Voor veel mensen is het de eerste keer dat ze daadwerkelijk
een beer zien. Alertis blijft dit project in 2012 steunen en werkt
aan uitbreiding van het verblijf van Medo t.b.v. opvang van Beer
Rosa uit Kormisosh.
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Alertis steunde in 2011 de volgende Berenwelzijnsprojecten:

Servië
Berenopvang

In het opvangcentrum van Banostor zijn dringende reparatiewerkzaamheden noodzakelijk. Alertis financiert de renovatie van de
verblijven en de bouw van een zwemvijver. Aanpassingen aan het
verblijf zijn hard nodig en maakt de dagelijkse verzorging van de
beren een stuk gemakkelijker. Op diverse plaatsen worden schuifdeuren gemaakt zodat de verblijven onderling aan elkaar gekoppeld
kunnen worden. Het dak was op diverse plaatsen verrot en dus aan
vervanging toe.  
(Partner: ARKA)

Azië
‘Galberen’

Alertis blijft zich inzetten tegen het misbruik van beren om hun gal
in Zuidoost Azië. Hierbij ondersteunt ze Animals Asia Foundation
financieel, maar ook d.m.v. politieke lobby in Den Haag en Brussel.

Mondiaal
www.largebearenclosures.com

De kenniswebsite over grote berenverblijven waarbij de bouw, het
management en veterinaire zorg de belangrijkste pijlers zijn, wordt
voortdurend bijgewerkt en uitgebreid. Het is een belangrijke bron
van informatie voor partijen die een groot berenverblijf of opvangcentrum willen bouwen. Alertis blijft hier ook in 2012 aan werken.   

Bear-Alert:
www.bearalert.org

In de zomer van 2011 lanceerde Alertis de internationale beermeldingswebsite ‘Bear-Alert’. De database biedt achtergrondinformatie
over de Beer-in-nood-meldingen. Alertis krijgt hierdoor nog beter
inzicht in de situatie van beren in gevangenschap wereldwijd en
kan efficiënter zoeken naar geschikte opvanglocaties voor beren in
nood.
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Alertis steunde in 2011 de volgende Educatie- en voorlichtingsprojecten:

India
Educatie en voorlichting t.b.v. dansbeerproblematiek

In India worden nog altijd beren gebruikt om mensen te vermaken
en met toeristen op de foto te gaan. Educatie en voorlichting kan
bewustwording creëren bij diverse bevolkingsgroepen in India.
Wildlife managers, NGO’s en docenten hebben trainingen en
workshops bijgewoond. Met de kennis en kunde leren ze de lokale
bevolking over de lippenbeer en het misbruik van deze soort.
(partner: ZOO Outreach).

Bulgarije
Educatiecentrum

De eerste fase van het educatief centrum in Vlahi is gereed en
wordt volop gebruikt. Veel leerlingen, maar ook studenten én
toeristen bezoeken het centrum en leren daar van alles over de
Bulgaarse natuur met daarin de bovengenoemde carnivoren. Inmiddels is er een winkel ingericht en kan de bezoeker ook iets nuttigen
in het kleine café dat onlangs is gebouwd en geopend. De laatste
fase van het project bestaat uit de exploitatie van de  tweede verdieping, waar een interactieve tentoonstelling wordt gebouwd over
mens-dier conflicten en de oplossingen daarvoor. Daarnaast wordt
een ruimte geschikt gemaakt voor het geven van workshops en
houden van (kleine) symposia. Door aanleg van een aantal slaapzalen en een keuken wordt het centrum omgetoverd tot plek waar
groepen wat langer kunnen blijven om volledig ‘ondergedompeld’ te
worden in de natuur van het Pirin gebergte. De lokale bevolking zal
van deze activiteiten zeker mee profiteren. Zij worden leverancier
van de voedingsmiddelen voor de keuken!
(Partners:Semperviva en Balkani Wildlife Society). Alertis blijft dit
project in 2012 steunen.
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Alertis steunde in 2011 de volgende Educatie- en voorlichtingsprojecten:

Indonesië
Sun bear conservation Sinds 2004 steunt Alertis de Sungai Wain Management Board in
Balikpapan met het opzetten van de opvang en het bijbehorende
and awareness
educatieve centrum. Begin 2009 is het educatiecentrum afgebouwd. Alertis steunt ook het vervolgproject, dat er op gericht
is om zowel het grote publiek als ook overheidsinstanties bewust
te maken van het belang van de bescherming van de honingbeer
en zijn leefgebied. Informatie- en educatiemateriaal wordt verder
ontwikkeld en verspreid op scholen, universiteiten, bij NGOs en
overheidsinstanties. Daarnaast worden in het educatiecentrum educatieve spellen en materialen ontwikkeld. De lokale bevolking blijft
nauw betrokken bij de creatie van deze spellen en materialen en bij
het uitdragen van de boodschap om de honingbeer te beschermen.     

Laos
Bescherming van de
Maleise beer in Laos

Laos is een relatief onontgonnen land met veel intakte originele
bossen. Uitermate geschikt leefgebied voor de Aziatische zwarte
beer en de Maleise beer. Maar met de toenemende vraag uit China
en Vietnam naar beren en delen van beren (o.a. gal en berenpoten)
neemt de druk op de populatie beren in Laos sterk toe. Er zijn recentelijk diverse nieuwe bear farms in het land gebouwd om aan de
toenemende vraag naar gal te kunnen voldoen. Dit is zorgwekkend
omdat juist in de omliggende landen de bear farms langzaam gesloten worden. Vanuit het berenopvangcentrum Tat Kuang Si in Laos
startte ‘Free the Bears’ (FTB) in 2011 een campagne om de lokale
bevolking en de overheid bewust te maken van problemen rondom
beren. Daarnaast versterkt FTB wet- en regelgeving en bieden ze
jagers een alternatieve bron van inkomsten.
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Alertis steunde in 2011 de volgende Educatie- en voorlichtingsprojecten:

Myanmar
Ontwikkeling van
bewustzijn bij de
lokale bevolking in
Myanmar

De Aziatische zwarte beer in de Mountain Mei Nen Regio wordt ondanks zijn beschermde status bedreigd door verlies van leefgebied,
jacht en stroperij. De lokale bevolking maakt jacht op het dier voor
zijn vlees en verjaagt de beer als hij te dicht bij dorpen komt op
zoek naar voedsel. Daarnaast vindt er stroperij en handel plaats om
de gal van de beer. Het leefgebied wordt aangetast door kap van
bomen ten behoeve van energievoorziening.
Dit project is erop gericht de lokale bevolking meer inzicht te geven in de rijkdom van de natuur om hen heen en ze te stimuleren
deze te beschermen. Alertis blijft dit project in 2012 steunen.   

Thailand
Beer-educatie en
-voorlichting

Het doel van Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) is het beschermen van wilde dieren en de natuur in Thailand. Medewerkers
van WFFT vertellen op scholen en universiteiten over het misbruik
van beren. Deze presentaties worden aangevuld met educatief
materiaal in de vorm van een boekje (zowel in het Engels als in het
Thais) over de bedreiging en bescherming van beren in Zuidoost
Azië. Hierin staan ook voorbeelden van beren die opgevangen zijn
door WFFT, welzijnsproblemen omtrent beren in gevangenschap en
algemene informatie over beren in Thailand.
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Kerncijfers
Wat ontvingen we (van wie)?
Inkomsten totaal:
Uit eigen fondsenwerving
Verkopen
Projectspecifieke baten

Uit eigen fondsenwerving uitgesplitst

3
2

4

1. Donateurs
2. Giften
3. Erfenissen
4. Adopties
5. Overig

5

1

Wat deden we met uw euro?

1

2

3

8

4
5

7

6

1. Natuurbeschermingsprojecten
2. Welzijnsprojecten
3. Voorlichting en educatie
4. Overige projecten
5. Bestemmingsreserve bouw Berenbossen
6. Kosten fondsenwerving
7. Personeel en organisatie
8. Ontwikkeling organisatie

14
Activiteiten algemeen in 2011
Informatiehokje
In juni 2011 plaatste Alertis haar eigen informatie- en verkooppunt bij de ingang van Het
Berenbos.
Berefeest
Eenmaal per jaar nodigt Alertis al haar relaties uit voor een feestelijk dag in en rondom Het
Berenbos. Relaties krijgen daartoe ook gratis toegang tot Ouwehands Dierenpark. In 2011
kon men kiezen uit zaterdag 14 juni of zondag 15 juni.
Op zondag organiseerde Alertis een ‘Beregoeie-doelen-veiling’ een veiling van diverse ludieke
belevenissen.
European Association of Rescue Centres and Sanctuaries (EARS)
In mei 2011 werd Alertis lid van de toen gevormde associatie EARS. Doel is verdergaande samenwerking op het gebied van huisvesting en beleid in opvangcentra én gezamenlijke strijd
tegen handel in dieren in het algemeen.
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Communicatie en fondsenwerving
Adopteer een beer
In 2011 waren 10 van de 11 beren die in Het Berenbos leven, geadopteerd.
Projectspecifieke donaties
In de Berekrant is tweemaal een oproep gedaan voor een extra gift. In Berekrant 69 voor
project ‘Beer Rosa’ en in Berekrant 71 voor project ‘Workshops in Slowakije ’.
Dag van de Natuur
Alertis nam als lid van de FIN (Federatie Internationale Natuurbescherming) deel aan de Dag
van de natuur, een veiling van Belevenissen.
Projectmap
In 2011 werd een volledig overzicht van alle projecten die Alertis van 1993 tot heden heeft
gesteund, gepubliceerd. Het is een ‘levend document’ dat elk half jaar wordt bijgewerkt.
Ambassadeurs
In 2011 verkreeg Alertis twee ambassadeurs: musicalster Kelvin Wormgoor en kinderboekenschrijfster Bibi Dumontak.
Publiciteit
Publiciteit is een belangrijk middel om de bekendheid van Alertis te vergroten. In 2011 heeft
Alertis via haar eigen communicatiemiddelen zoals de Berekrant, website en flyers (algemene
flyer, Erfenissen en legaten en vrijwilligersflyer) aandacht gevraagd voor het werk van de
stichting. Daarnaast is een aantal extra publiciteitsactiviteiten ondernomen:

16
Communicatie en fondsenwerving
Persberichten
Spaanse Berenbosbeer Bruce overleden, juni 2011
(Aankondiging van het overlijden van beer Bruce)
Berefeest en Beregoeiedoelenveiling, juni 2011
(Aankondigingvan het jaarlijkse Berefeest met als bijzonder onderdeel een veiling van Belevenissen.
Bear Alert! juli 2011
(Lancering van de nieuwe Beer-in-nood website)
Dineren tussen de beren! (juli 2011)
(Het veilingstuk ‘Diner voor twee tussen de beren’ werd verzilverd op 1 augustus 2011)
Alertis genomineerd voor € 50.000,-!; september 2011
(Naar aanleiding van de nominatie voor de Grote Gift van 3M-fonds)
Musicalster Kelvin Wormgoor zingt voor de beren; september 2011
(Aankondiging van het optreden van ambassadeur Kelvin Wormgoor tijdens de Dag van de
Vrijwilliger)
Radio/TV-commercial
De Alertis commercial wordt continu vertoond op de eigen website, en is uitgezonden op RTVUtrecht en GoedTV.
Advertenties & Free Publicity
Alertis plaatste (gratis of tegen sterk gereduceerd tarief) advertenties in de volgende uitgaven:
Maarten!, De Ingenieur, Historisch Nieuwsblad, Natuur, Filosofiemagazine, VARA’s Goede Doelen
Gids, Mens & Natuur. Daarnaast was er regelmatig aandacht voor het werk van Alertis in Hart
voor Dieren.
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Interne organisatie

De organisatie
Alertis is een stichting met een bestuur en een aantal medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast
beschikt Alertis over een projectcommissie die de te ondersteunen projecten selecteert.
Medewerkers Alertis:
José Kok (0,8 fte)
directeur/communicatie- en projectmanager
Jolinde van Tellingen (0,6 fte)
medewerker communicatie & fondsenwerving, verliet Alertis per 1 december 2011
Bert de Smidt (0,8 fte)
medewerker communicatie & fondsenwerving,
trad in dienst per 1 november 2012
Koen Cuyten (0,6 fte)
Projectcoördinator Welzijn
Tilly Leatomu (0,5 fte)
Financieel medewerker
Corry Wegh; vrijwilligster
Bestuur Alertis:
Ton Dorresteijn (voorzitter)
Pauline Weijers (penningmeester)
Robin de Lange (secretaris)
Frank van Langevelde
Sandra van der Wielen
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Uitdagingen voor 2012
In 2012 blijft Alertis de volgende Beer-projecten steunen
1. Opvang en rehabilitatie van weesberen, Roemenië
2. Berenbescherming in Roemenië
3. ‘Bear Proof’ vuilnisbakken, Slowakije
4. Tools for Management, Slowakije
5. Anti-stroperij in RFE
6. Hulp voor de beren in Kormisosh,  Bulgarije
7. Beren in nood, Albanië
8. Populatie-onderzoek in ‘het dak van de wereld’, Nepal
9. Ontwikkeling van bewustzijn bij de lokale bevolking, Myanmar
Het Berenbos
Beer Mackenzie, een voormalig dansbeer die sinds 1993 in Het Berenbos woont, verbleef in
2011 enige maanden in de Berenquarantaine voor onderzoek. Hij loopt erg moeilijk en heeft
mogelijk last van botwoekeringen als gevolg van artrose. Mackenzie knapte op en ging in
het najaar weer Het Berenbos in, waar hij ook zijn winterrust hield. In 2012 starten we een
veterinair en ethologisch onderzoek om gezondheid en welzijn van Mackenzie beter te kunnen volgen.
Het Natuurlijk Voedselprogramma zal in 2012 onder de loep worden genomen. Het dieet wordt
gescreend op zowel kwaliteit als kwantiteit en zal mogelijk aangepast worden.
Beer Rosa
Rosa is één van de beren in Kormisosh, het voormalig fokstation voor de jacht in Bulgarije.
In 2011 zijn de eerste acties ondernomen om voor deze beer een nieuw verblijf te bouwen
naast dat van beer Medo in Vlahi, Bulgarije.
Berenbossen bouwen
Sedert enige jaren is Alertis betrokken bij voorbereidingen voor bouw van Berenbossen
in Armenië, Georgië en Bulgarije. Naar verwachting zal de bouw van een Berenbos bij de
dierentuin van Yerevan in 2012 gestart worden. In 2012 zal een plan voor een Berenbos in
Georgië gemaakt worden. De eerste stappen in de ontwikkelingsfase voor een Berenbos bij
een dierentuin in Bulgarije zullen in 2012 hopelijk gezet worden.
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Uitdagingen voor 2012

Samenwerking
Alertis gaat actief op zoek naar mogelijkheden voor samenwerking met andere
natuurbeschermings- en beerwelzijnsorganisaties.
Het Berenbos infoteam van start
De eerste groep vrijwilligers werd in 2011 opgeleid en zette zich in voor voorlichtings- en
fondsenwervende activiteiten in én buiten Het Berenbos. In 2012 wordt het team uitgebreid.
www.alertis.nl
In 2012 wordt de nieuwe Nederlandse, Engels- en mogelijk ook Duitstalige website van Alertis gelanceerd.
Nieuwsbrief
In 2012 start Alertis met het maandelijks versturen van een Nederlandstalige Nieuwsbrief.
Bijna 20 jaar!
Alertis en Het Berenbos bestaan in 2013 twintig jaar. Dit gaan we vieren met o.a. een Berenconferentie “Bear in Mind’ en een Bere-race. Voorbereidingen voor deze activiteiten gaan in
2012 van start.

