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Voorwoord

D

Dankzij de steun van vele donateurs,
giftgevers, sponsoren en fondsen hebben we in 2015 een belangrijke 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 2015.
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Missie & Visie

Alertis

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 2015 de volgende Natuurbeschermingsprojecten:

Azië
Bescherming beren
in Azië

Naar aanleiding van de door Alertis gesteunde en goedgekeurde
motie tijdens het IUCN World Conservation Congress in Korea in
2012 om bear farming tegen te gaan in de vijf belangrijkste landen
waar dit voorkomt, is er eind 2013 een vervolgbijeenkomst gehouden tussen experts van de IUCN en de Chinese overheid. Resultaat
was een gedetailleerd en duidelijk omkaderd plan inclusief afspraken tussen de IUCN en de Chinese overheid. Alertis steunde in
2014 en 2015 een deel van het onderzoek naar de omvang van de
markt in berengal. In 2016 zal Alertis vervolgonderzoek steunen.
(partner: IUCN)

Iran
Onderzoek naar de
Aziatische zwarte
beer

Onderzoek naar de zeldzame Aziatische zwarte beer in het meest
westelijke deel van zijn verspreidingsgebied in Iran. Doel: beschermen van deze zeldzame soort samen met de lokale bevolking.
Veldwerk voorziet in kennis over de verspreiding van beren in het
gebied, het foerageergedrag en habitatgebruik. Mens-beer conflicten worden in kaart gebracht en samen met de lokale bevolking het
hoofd geboden door een gevarieerd aanbod aan educatieve activiteiten en een experiment waarin mensen zich kunnen verzekeren
tegen schade door beren.
(partner: Hormozgan Wildlife Conservation Fund, HWCF).

Nepal
Bescherming van de
rode panda

De rode panda is een bedreigde soort (‘Vulnerable’ op de IUCN Red
List). Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de
status van de populatie in het meest westelijke verspreidingsgebied
in Nepal, de verspreiding en de belangrijkste bedreigingen. (partner: Green Governance Nepal). Alertis steunt samen met Ouwehands
Dierenpark bescherming van de rode panda in Nepal.
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Alertis steunde in 2015 de volgende Natuurbeschermingsprojecten:

Rusland, Kamchatka
Onderzoek in het
kader van het
beschermingsplan van
de Kamchatka beer

De bruine beren (Ursus arctos beringianus) op het Russische schiereiland Kamchatka behoren tot de grootste beren op aarde. Er is al
veel onderzoek gedaan naar deze ondersoort van de bruine beer,
maar op het gebied van genetica en de impact van menselijke factoren (habitatvernietiging voor mijnbouw en olie- en gaswinning,
maar ook de jacht) op het gedrag van de beren en de mate van
stress is nauwelijks bekeken. Beer-mens conflicten komen hierdoor
steeds regelmatiger voor. Het doel van dit project is om de basis te
leggen voor een wetenschappelijk onderbouwd beschermingsplan
voor de Kamchatka bruine beer. (partner: Max Planck Institute en
Lomonosov Moscow State University). Alertis zal dit project ook in
2016 steunen.

Roemenië
Berenbescherming in
Roemenië

De Roemeense 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. In 2015 is er verder genetisch onderzoek
verricht en zijn enkele weesberen gevonden en ondergebracht.
(partner: Milvus). Alertis blijft Milvus in 2016 steunen.
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Alertis steunde in 2015 de volgende Natuurbeschermingsprojecten:

Russisch Verre Oosten
Antistroperij met
behulp van drones

Door jarenlang de anti-stroperij teams in het Russische Verre
Oosten te steunen, heeft Alertis de populatie Amurtijgers, Amurpanters en beren beschermd (partner: Phoenix Fund). Dit project
onderzoekt de mogelijkheden om patrouilles in dit uitgestrekte
gebied uit te voeren met behulp van onbemande vliegtuigjes,
drones genaamd. Stropers en brandhaarden kunnen hiermee worden
gelokaliseerd en de rangers kunnen vervolgens actie ondernemen.
Diverse drones zijn getest, en vele demonstraties zijn gegeven. Veel
andere natuurbeschermingsorganisaties zijn hierdoor overtuigd van
het nut van deze manier van natuurbescherming. Het Phoenix Fund
zal personeel hiervoor gaan opleiden.

Mondiaal
Pole to Pole
campagne

Alertis was samen met Ouwehands Dierenpark initiatiefnemer
van de Pole to Pole campagne waarin bewustwording rondom de
snelle klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor beide polen
centraal staat. Reduceer uw eigen CO2-uitstoot door energie te
besparen. Trek de stekker uit het stopcontact van apparaten die u
niet gebruikt! Ruim 250 dierentuinen in en buiten Europa kwamen
op de been en organiseerden vele activiteiten rondom het thema
‘Pull the Plug’ en de petitie ‘2° C is de limiet!’ De handtekeningen
zijn in december 2015 aangeboden aan Christiana Figueres, de
executive secretary of the UN Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC), tijdens de succesvolle klimaattop in Parijs waar
afspraken gemaakt zijn om de mondiale opwarming van onze aarde
het hoofd te bieden. (partner: EAZA)
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Alertis steunde in 2015 de volgende Berenwelzijnsprojecten:

Armenië
Een Berenbos in
Yerevan Zoo

Sinds 2011 is FPWC (Foundation for the Preservation of Wildlife
and Cultural assets) nauw betrokken bij de dierentuin van Yerevan.
Voor de stichting een unieke gelegenheid om de rijke natuur van
Armenië onder de aandacht van de dierentuinbezoeker te brengen.
Daartoe is het echter vooral ook zaak om de vele, sterk verouderde
verblijven die de dierentuin rijk is, aan te pakken zodat het welzijn
van de dieren toeneemt. Het oude berenverblijf is daar een voorbeeld van. Met hulp van Alertis is het verblijf nu voorzien van een
zachte ondergrond, schuilmogelijkheden en klimstructuren die de
beren al veel meer gelegenheid geven om hun natuurlijke gedrag te
ontplooien. De verzorgers zijn getraind en weten nu als geen ander
hoe ze beren moeten verzorgen. De bouw van het nieuwe, 4 hectare
grote berenverblijf (een soort Berenbos zoals in Ouwehands Dierenpark) is eind 2014 van start gegaan en in 2015 vervolgd. (partner:
FPWC). Alertis blijft FPWC in 2016 steunen.

Bulgarije
In juni 2015 bevrijdde het team van Alertis de laatste twee beren
Keta en Mincho, de
laatste twee beren uit uit Kormisosh. Keta en Mincho maakten in augustus 2015 na een
bezoek aan de ‘tandarts’ en intensieve begeleiding voor het eerst
Kormisosh bevrijd
kennis met de zachte ondergrond die Het Berenbos rijk is. Hiermee
is een einde gekomen aan de berenhel van Kormisosh.
(partner: Balkani Wildlife Society)
Een Berenbos bij
Stara Zagora

Alertis is door het Bulgaarse ministerie van natuurbeheer gevraagd
met kennis en kunde bij te staan in de ontwikkeling van een Berenbos nabij de stad Stara Zagora. De gemeente stelt een stuk grond
van circa 6 ha ter beschikking voor de opvang van beren in nood in
Bulgarije. Het proces verloopt langzaam maar zeer zorgvuldig.
(partner: Ministerie van Natuurbeheer & Balkani Wildlife Society).
Alertis zet dit belangrijke werk in 2016 voort.
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Alertis steunde in 2015 de volgende Berenwelzijnsprojecten:

Georgië
Steun voor Tbilisi Zoo

Op 13 juni 2015 vond er een ramp plaats in de dierentuin van
Tbilisi in Georgië. Door hevige regenval trad de altijd zo kleine
rivier de Vere in zeer korte tijd buiten haar oevers met als gevolg
dat het waterpeil in de dierentuin 10 meter steeg. Drie medewerkers van de dierentuin overleefden deze ramp niet, en honderden
dieren verdronken of overleden in de dikke laag modder die nadat
het water was verdwenen, achterbleef. Slechts 3 van de 17 beren
overleefden de ramp. Met vereende kracht hebben medewerkers van
de dierentuin en inwoners van Tbilisi de metersdikke modderlagen,
lijken, en restanten van verblijven opgeruimd. Op 13 september
ging het hoger gelegen deel van de dierentuin in zeer afgeslankte
vorm, weer open. De gemeente is van plan een nieuwe dierentuin
te bouwen in een hoger gelegen gebied op circa 10 kilometer
afstand van de stad. Samen met een aantal Europese dierentuinen
hielp Alertis met transport van nieuwe dieren en bouw van nieuwe
verblijven. Dit project ronden we in 2016 af.
(partner: NACRES, Tbilisi Zoo)

Nederland
Expeditie Berenbos

In nauwe samenwerking met Ouwehands Dierenpark werd Het Berenbos in 2014 geheel gerenoveerd. De beren kunnen nu genieten
van een heuse waterval, hebben meer schuilhutten gekregen, en
hun voer kan veel beter verspreid aangeboden worden. Bezoekers
lezen in het dorpje ‘Karpatica’ over beren, onderzoek, bedreiging en
bescherming, het ontstaan van Het Berenbos en de achtergrond
van de Berenbosbewoners. Het Berendoolhof is in geheel nieuwe,
meer aansprekende stijl terug. Met de realisatie van de laatste fase,
bouw van een observatie- en onderzoeksstation en een verblijf voor
beren die extra aandacht nodig hebben, werd in 2015 een start
gemaakt. Medio 2016 is ‘Expeditie Berenbos’ helemaal gereed.
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Alertis steunde in 2015 de volgende Berenwelzijnsprojecten:

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. In 2015 is de website geheel vernieuwd.
De informatie kan makkelijker en veiliger worden gedeeld.

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. In 2013 is de website gemoderniseerd waardoor meldingen
nog beter gemonitord worden.
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Alertis steunde in 2015 de volgende Educatie- en voorlichtingsprojecten:

Laos
Bescherming van de
Maleise beer in Laos;
Educatie op wielen

Ook in 2015 steunde Alertis Free the Bears in de strijd om het stropen van Maleise beren en Aziatische zwarte beren tegen te gaan.
Patrouillerende teams hebben al vele kilo’s aan valstrikken verzameld en ook veel hekken gesloopt die de dieren naar de vallen leiden. Onderzoek wees uit dat er veel conflicten zijn tussen beren en
mensen en dat lokale boeren er eerder voor kiezen om een beer te
stropen dan het dier van hun akkers te verjagen. Onderdelen (o.a.
gal) van de beren brengen helaas veel geld op voor de productie
van traditionele medicijnen in de buurlanden China en Vietnam. Om
dit probleem het hoofd te bieden trekt sinds mei 2015 de mobiele
Educatie eenheid B.E.A.R. erop uit. (partner: Free the Bears)

Maleisië
Honingberen in ‘t
nauw

Levende beren worden verhandeld om met name beerboerderijen te
voorzien van ‘vers bloed’. Beren hebben daar geen lang leven door
de slechte omstandigheden. Daarnaast worden bijvoorbeeld honingberen verhandeld als huisdier, maar ook om hun vlees en poten en
galblazen die gebruikt worden in Traditionele Medicijnen (TM). Het
doel van dit project is om de Maleise bevolking d.m.v. omvangrijke
campagnes bewust te maken van het feit dat consumeren van beerproducten en/of het bezitten van levende honingberen strafbaar is,
en bovendien gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
(partner: Traffic)
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Kerncijfers
Wat ontvingen we (van wie)?
1. Eigen fondsenwerving
2. Verkopen
3. Specifieke baten

1. Eigen fondsenwerving
2. Verkopen
3. Specifieke baten

Uit eigen fondsenwerving uitgesplitst
1. Donateurs
2. Giften
3. Erfenissen
4. Adopties
5. Overig

4 5 1

3

2

Wat deden we met uw euro?
9

1
2

8
3
7
6
5

4

1. Natuurbeschermingsprojecten
2. Welzijnsprojecten
3. Voorlichting en educatie
4. Berenbos
5. Overige projecten
6. Reservering Berenbos
7. Kosten fondsenwerving
8. Personeelskosten
9. Overige bedrijfskosten
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Activiteiten algemeen in 2015
Expeditie Berenbos
In oktober 2013 werd begonnen met de renovatie van het 20 jaar oude Berenbos, en op
17 april 2014 werd de eerste fase afgerond. Tijdens een feestelijke opening werd ‘Expeditie
Berenbos’ officieel geopend door de burgermeester van Rhenen. Het Berenbos is grondig
gerenoveerd. Zo is het plein voor de ingang geheel gesloopt en is er een compleet Karpatendorp gebouwd, Karpatica, waar de bezoekers leren over beren en natuurbescherming. Tevens
is hier een natuurlijk doolhof gekomen. De oude baileybrug heeft als enige de renovatie
doorstaan en is alleen opnieuw geschilderd. Vanaf deze brug kunnen de jonge bezoekers een
klimroute volgen dwars door Het Berenbos, waarbij ze een prachtig uitzicht hebben op de
beren. Aan het eind van de brug bevindt zich de kraal, een ontmoetingsplek om te leren over
beren, compleet met uitkijkplatform. De looproute vanaf de kraal is geheel nieuw en voorzien
van nieuw hekwerk. Een zes meter hoge waterval zorgt voor stromend water in de vernieuwde
berenvijver, waar ook vissen zwemmen. Ook de berenholen zijn aangepakt, het aantal is
uitgebreid en ze hebben een natuurlijker uitstraling gekregen. Medio 2015 konden we starten
met de tweede fase van de verbouwing van Expeditie Berenbos, namelijk de bouw van een
observatie- en onderzoekspost en aanleg van een deel van Het Berenbos waar beren die hulp
nodig hebben beter geobserveerd en verzorgd kunnen worden.
Keta en Mincho naar Het Berenbos
Na een lange reis arriveerden de beren Keta en Mincho op 26 juni in Het Berenbos. Zij
kwamen uit Kormisosh, het voormalige fokstation voor de jacht in Bulgarije. Een jaar eerder
konden we de beren Maria en Pesho al verwelkomen. Beide beren brachten eerst een tijd door
in de quarantaine, waar zij extra aandacht kregen, hun gebitten werden gesaneerd en ze langzaam weer konden leren mensen te vertrouwen. En met succes! Op 28 augustus maakten Keta
en Mincho voor het eerst kennis met Het Berenbos. Zij vonden hun draai daar verrassend snel
alhoewel ze hun binnenverblijven nog altijd regelmatig bezoeken.
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Activiteiten algemeen in 2015
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 2015
kon men kiezen uit zaterdag 30 mei of zaterdag 29 augustus. Bezoekers konden van 12.00
uur tot 19.00 uur genieten van de beren en de overige dieren in de dierentuin.
EAZA Pole to Pole Campagne
In september 2012 werd bekend dat Alertis samen met Ouwehands Dierenpark de volgende
EAZA campagne mag organiseren. Een campagne die zich richt op polaire soorten met IJsbeer
en Keizerspinguïn als Ambassadeurs. Arctica en Antarctica, regio’s op onze aarde die als geen
andere grote veranderingen als gevolg van de snelle opwarming ondergaan. Pole to Pole is de
eerste EAZA campagne die zich richt op creëren van bewustzijn en stimuleren van duurzaam
gedrag. De campagne ging in 2013 officieel van start en werd in september 2015 gesloten.
De handtekeningen ten behoeve van de petitie ‘2 Degrees is the Limit’ werden voor aanvang
van de UNFCCC klimaattop in Parijs in december 2015 aangeboden. Met oog op het succes
van de top is besloten de campagnewebsite www.poletopolecampaign.org ‘in de lucht te
houden’ om op deze manier geïnteresseerden op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen als gevolg van het klimaatakkoord dat is getekend.
Galbeerboerderijen in Zuidoost-Azië
Alertis diende op het IUCN World Conservation Congres in September 2012 een omstreden
motie in. De motie ‘Bear farming in Asia, with particular reference to the conservation of wild
populations’ werd na urenlange onderhandelingen met overheden uit Zuidoost-Azië met grote
meerderheid aangenomen. Eindelijk een eerste stap op weg naar een degelijk onderzoek naar
het effect van galbeerboerderijen op populaties wilde beren in Azië. Met financiële steun
van Alertis werd in de tweede helft van 2013 een start gemaakt met het opstellen van de
concrete onderzoeksdoelen, een omschrijving van methoden en aanzoeken van de diverse
wetenschappers.
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Communicatie en fondsenwerving
Adopteer een beer
In 2015 waren alle beren die in Het Berenbos leven, geadopteerd.
Projectspecifieke donaties
Met hulp van stichting KEND konden de beren Keta en Mincho naar Het Berenbos gebracht
worden.
Dag van de Natuur
Alertis nam als lid van GlobeGuards, Federatie Internationale Natuurbescherming (voormalig
FIN) deel aan de Dag van de Natuur, een veiling van Belevenissen.
Projectmap
In 2015 werd het volledige overzicht van alle projecten die Alertis van 1993 tot heden heeft
gesteund, aangepast. Het is een ‘levend document’ dat elk half jaar wordt bijgewerkt.
Ambassadeurs
In 2015 gaf ambassadeur Kelvin Wormgoor een muzikaal optreden tijdens het Berefeest op 30
mei. Op 29 augustus gaf onze andere ambassadeur, Bibi Dumon Tak, voordrachten over haar
boek Soldaat Wojtek.
Publiciteit
Publiciteit is een belangrijk middel om de bekendheid van Alertis te vergroten. In 2015 heeft
Alertis via haar eigen communicatiemiddelen zoals de Berekrant, website, nieuwsbrief en
sociale media aandacht gevraagd voor het werk van de stichting. Daarnaast is een aantal extra
publiciteitsactiviteiten ondernomen:
Persberichten
Beer Diesel overleden, februari 2015
(Overlijden van beer Diesel op 2 februari 2015)
Bulgaarse beren zijn gearriveerd, juni 2015
(Aankomst Keta en Mincho in Het Berenbos op 26 juni)
Berenbos-icoon Mackenzie overleden, juli 2015
(Overlijden van beer Mackenzie op 8 juli 2015)
Bulgaarse beren verkennen Het Berenbos, augustus 2015
(Keta en Mincho voor het eerst buiten in Het Berenbos op 28 augustus 2015)
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Communicatie en fondsenwerving
Radio/TV-commercial
De Alertis commercial is naast diverse andere films van de Berenbos beren te zien op het YouTube kanaal van Alertis.
Advertenties & Free Publicity
Alertis plaatste (gratis of tegen sterk gereduceerd tarief) advertenties in de volgende uitgaven:
Veenendaal Totaal, Poppen & Teddybeer
Social Media
Alertis is actief op Facebook en Twitter.
Internationale Nieuwsbrief
Alertis verzorgt vier keer per jaar een Engelstalige Nieuwsbrief.
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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
Bert de Smidt (0,8 fte)
medewerker communicatie & fondsenwerving
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
Stagiair(e)s
In 2015 bood Alertis stageplaatsen aan studenten van de Wageningen Universiteit.

17
Uitdagingen voor 2016
In 2015 blijft Alertis de volgende Beer-projecten steunen
• Berenbescherming in Roemenië
• Hulp aan Tbilisi Zoo, Georgië
• Ontwikkeling van educatieproject in Indonesië
• Bescherming van de Maleise beer, Laos
• Een ‘Berenbos’ in Yerevan Zoo, Armenië
• Een ‘Berenbos’ in Bulgarije
• Onderzoek in het kader van een beschermingsplan van de Kamchatka beer
Alertis zal zich in 2016 intensief blijven inzetten voor afschaffing van galbeerboerderijen en
tegengaan van stroperij van beren en handel in onderdelen ervan in Zuidoost-Azië.
Berenbossen bouwen
Sedert enige jaren is Alertis betrokken bij voorbereidingen voor bouw van Berenbossen in Armenië, Georgië en Bulgarije. De bouw van een Berenbos bij de dierentuin van Yerevan is in 2013
van start gegaan, in 2014 gingen de eerste palen de grond in en in 2015 werd het verder uitgebreid. Het plan voor een Berenbos in Georgië krijgt steeds meer vorm. Maar samenwerking met
de Georgische overheid verloopt langzaam. We hopen dat er in 2016 meer duidelijkheid komt.
De plannen voor een Berenbos bij een dierentuin in Bulgarije zijn in 2015 concreter geworden.
Alertis blijft zich inzetten voor de bouw hiervan.
Samenwerking
Alertis blijft actief op zoek naar mogelijkheden voor samenwerking met andere natuurbeschermings- en beerwelzijnsorganisaties.
Nieuwe naam
In 2015 zijn de eerste serieuze stappen gezet om tot een nieuwe naam voor Alertis te komen.
Een naam die beter bij ons past en ook direct aangeeft wat de stichting doet.
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Uitdagingen voor 2016

Beheer donateurs
De database van Alertis is in 2015 verder geoptimaliseerd. Dit heeft onder andere geleid tot een
efficiëntere verzending van de Berekrant.
Het Berenbos vrijwilligers team
Het vrijwilligers team is in 2015 stabiel gebleven. Het streven naar een driewekelijkse bezetting
van de informatiestand in de burcht van Het Berenbos blijft ongewijzigd.
Berekrant
Ook in 2015 telde onze kwartaaluitgave ‘De Berekrant’ 12 pagina’s. Door ook advertenties aan te
bieden, kon de Berekrant meer geld genereren.
www.alertis.nl
De in 2012 gelanceerde website van Alertis blijft goed presteren. In de Google ranking staat
Alertis op alle significante keywords hoog genoteerd. Alertis doet er alles aan om deze prestaties
verder te verbeteren.
Nieuwsbrief
Elke maand wordt een Nederlandstalige nieuwsbrief verstuurd.

