
Eén van de belangrijke doelstellingen 

van dit project is het opbouwen van 

beheersmaatregelen uitgevoerd door de 

gemeenschappen zelf, voor de bescherming 

van de beren en het reduceren van conflicten 

tussen mens en beer. 

Om dit doel te bereiken, is het beren-

beschermerprogramma gestart waarbij 

vier individuen uit twee dorpen in de  

Zanskar-regio van Ladakh (noordelijkgelegen 

provincie van India) zijn geselecteerd 

en getraind om met regelmaat de lokale 

berenpopulaties te monitoren. Ze zijn ook 

getraind om andere gemeenschapsleden 

te helpen bij het melden van incidenten 

van HWC (mens-beer conflicten) om hun 

rechtmatige compensatie van de overheid te 

claimen. 

Sinds vorig jaar ondersteunt Bears in Mind een nieuw project in India waarbij diverse gemeenschappen actief 
betrokken worden bij de bescherming van de zogenaamde Himalaya bruine beer (Ursus arctos isabellinus). Een 
ondersoort van de bruine beer. Deze ondersoort leeft in de hogere delen van het Himalaya gebergte in afgelegen 
gebieden van Pakistan, Nepal, Tibet en India. De populaties zijn klein en geïsoleerd, en de beer is uiterst 
zeldzaam in veel delen van zijn verspreidingsgebied. Reden genoeg voor Bears in Mind om bij te dragen aan het 
voortbestaan van deze bijzondere beer. Het project wordt uitgevoerd door de Snow Leopard Conservancy – 
India Trust (SLC-IT).
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Berenbeschermers
Begin mei 2022 bezocht het SLC-IT-team 

het dorp Kushul en hield een meeting met de 

gemeenschapsleden om het project toe te 

lichten. De bijeenkomst werd bijgewoond door 

het dorpshoofd, dorpsleden en leden van de 

vrouwenalliantie van Kushul. Het team legde uit 

wat de projectdoelstellingen waren en wat er 

van de dorpsgemeenschap werd verwacht. Het 

dorpshoofd verwelkomde het idee en vertelde 

het SLC-IT-team dat leden van de dorps- en 

vrouwenalliantie een aparte bijeenkomst 

zullen hebben om vrijwilligers te vragen die de 

berenbeschermers willen worden. Een paar 

dagen later vond een soortgelijke meeting plaats 

in het dorp Ubarak. En kort daarop namen beide 

dorpen contact op met het SLC-IT-team om de 

namen door te geven van personen die besloten 

hebben om berenbeschermer te worden. Eind 

mei bezocht het SLC-IT-team beide dorpen om 

de berenbeschermers formeel aan te stellen, 

een hele eer! Het team legde in detail uit wat 

er van de berenbeschermers werd verwacht 

en wat de belangrijkste doelstellingen van het 

project zijn. 

Monitoren
Eind juni bezocht het SLC-IT-team het dorp 

Ubarak opnieuw om een workshop te geven 

over basistechnieken voor het monitoren van 

wilde dieren en het verzamelen van gegevens 

in het veld. De berenbeschermers kregen 

een smartphone met ingebouwde GPS en 

camera. Op de telefoon was de app SurveyCam 

geïnstalleerd, die de aangeklikte foto’s registreert 

en geotags geeft. De berenbeschermers kregen 

een logboek om eventuele incidenten of 

waarnemingen van bruine beren bij te houden. 

Begin juli bezocht het team het dorp Kushul 

en gaf daar een soortgelijke workshop voor de 

berenbeschermers aldaar. 

Elektrisch hekwerk
Naast de workshop over technieken voor het 

monitoren van dieren in het wild, nodigde het 

team de berenbeschermers uit om nabij het 

dorp, waar al diverse keren een beer een schuur 

was binnengedrongen, een elektrisch hek op 

zonne-energie te plaatsen. Het team legde 

de basiswerking van elektrische afrastering 

uit en wat er allemaal bij komt kijken. De 

berenbeschermers namen enthousiast en actief 

deel aan het installeren van het hekwerk in het 

aangewezen gebied. 

Nabije toekomst
In de komende weken worden er zes 

beerbestendige voedselopslagcontainers bij 

de dorpen geplaatst. Deze zullen worden 

gemaakt door een lokale metaalfabrikant. 

Daarnaast worden bij het elektrische hekwerk 

een zonnepaneel, een omvormer, accu en 

gegalvaniseerde afrasteringsdraad geplaatst. 

Ook is er een WhatsApp-groep gemaakt waar 

de berenbeschermers informatie of vragen 

over het project kunnen delen. Het SLC-IT-

team zal hierin regelmatig updates plaatsen over 

preventieve maatregelen om beren te weren 

en ook alle vragen van de berenbeschermers 

beantwoorden. Het plan is om dit pilot 

project, indien succesvol, de komende jaren in 

soortgelijke gebieden in de regio te herhalen. 

Wordt vervolgd!

Berenbeschermers 
leren over berensporen

Berenbeschermers 
leren over beren in hun 
achtertuin

Berenbeschermers 
leren over 
cameravallen

Installatie van een 
elektrisch hekwerk

Krabsporen aan een 
muur van een huis

Albanië

GeorgiëGeorgiëChina

Georgië GeorgiëArmeniëBosniëBulgarijë

Koen Cuyten  Project manager

Beste Berenbeschermer, 

De zomer is inmiddels in volle gang! Dat 
betekent dat veel Nederlanders erop 
uittrekken, in eigen land of naar een zonnige 
bestemming elders in Europa. Dit jaar lijken 
de zomermaanden warmer dan ooit als we de 
berichtgeving over aanhoudende droogte en 
natuurbranden op een rijtje zetten. Niet alleen 
een catastrofe voor de natuur die eronder 
gebukt gaat, maar ook kwetsbare mensen en 
dieren hebben het vaak erg moeilijk in deze 
periode. Zo ook beren in gevangenschap…

Bears in Mind krijgt iedere zomer berichten 
binnen van toeristen die op vakantie, 
bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan een 
buitenlands dierenpark, een beer onder 
erbarmelijke omstandigheden tegenkomen. 
In de verzengende hitte, vaak verstoken van 
enige vorm van verrijking, in een verblijf wat 
gedomineerd wordt door beton en staal. Soms 
worden er zelfs beren gespot op het strand van 
Albanië, waar weesbeertjes door clandestiene 
figuren wekenlang worden meegesleept in 
de hoop dat argeloze toeristen tegen betaling 
met ze op de foto gaan. Of beren worden in 

een kleine kooi gespot naast een restaurant of 
benzinepomp, om klanten te lokken.

We moeten deze beren in nood helpen 
en daarbij hebben we jullie hulp hard 
nodig! 

Lees meer over recente updates van beren in 
nood op pagina 7 van deze Berekrant.

Een beresterke groet,
Koen

Meld een beer in nood via 

www.bearalert.org  
zodat wij deze beren kunnen helpen.
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Met de run wordt geld ingezameld voor Bears in Mind.

Een hardloop ‘wedstrijd’ vol belevenissen dóór Ouwehands Dierenpark en over de 

Grebbeberg. Hiermee worden de beren gesponsord die hulp hard nodig hebben!

De Beregoeie Run is een unieke run waarvan de route door Ouwehands Dierenpark loopt. 

Ook ren je langs Het Berenbos, waar beren leven die door Bears in Mind zijn opgevangen.

Je kunt individueel meedoen of in teamverband en kiezen uit drie afstanden; 5, 10 of 15 

kilometer. De routes zijn uitgestippeld over de paden van Ouwehands Dierentuin en door 

de mooie groene omgeving van Rhenen en over de Grebbeberg. Het is een unieke ervaring in 

de lijn van een ‘Urban Run’, een hardloopwedstrijd die je op je eigen tempo kunt doen (als je 

vóór het donker maar weer binnen bent :)) met onderweg allerlei leuk belevenissen om zo nog 

meer over beren te leren!

OP ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022 VINDT VOOR HET EERST DE 
‘BEREGOEIE RUN’ PLAATS IN OUWEHANDS DIERENPARK IN RHENEN.

Waarom meedoen?
•  Met jouw hulp kan Bears in Mind nog meer beren uit gevangenschap redden, Het Berenbos 

onderhouden en het leefgebied van beren wereldwijd beschermen.

• Jij krijgt hiervoor een gezellig dagje uit met een uniek hardloopevenement in een dierentuin.

•  Toegang tot Ouwehands Dierenpark ter waarde van € 27,00 is inbegrepen. Er is genoeg tijd 

om alle mooie en bijzondere dieren in het park te bekijken. 

•  Het hele gezin kan meedoen. Kinderen krijgen met de Beregoeie Kidsrun een dag om nooit 

te vergeten, waarbij ze meer leren over het leven van beren.

• Je mag vier supporters een kaartje met korting geven om jou naar de finish te schreeuwen! 

•  Je kan leuke awards winnen: laat je uitdagen en ren de beste tijd, kies de beste outfit of 

verzamel zoveel mogelijk sponsors.

•  Bereveel trek gekregen? Een kortingsvoucher voor een maaltijd in het Jungle Restaurant is 

inbegrepen.

• Ook krijg je een hapje en een drankje tijdens de Beregoeie Run.

• Alle deelnemers ontvangen aan het eind van de dag een speciaal aandenken!

Meedoen
Sta jij te springen om mee te doen met de Beregoeie Run op 18 september in Ouwehands 

Dierenpark? Dat kan! Alleen of in een team met je beregezellige vrienden, familie, collega’s of 

klasgenoten. Schrijf je in voor de afstand van 5, 10 of 15 kilometer. Voor kinderen tot en met 

12 jaar is er de Beregoeie Kidsrun, maar zij mogen onder begeleiding ook meedoen met de 

langere routes. 

De éérste Wildlife Run van Nederland!

Er is óók een Beregoeie Kidsrun van 1 
kilometer voor kinderen tot en met 12 jaar.

Ren jij mee voor de beren? 

MELD JE HIER AAN                             OF GA NAAR DE WEBSITE WWW.BEREGOEIERUN.NL! 
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UPDATE OEKRAÏENSE BEREN KIRIUSHA, 
MALYSH & LJALJA
In november 2021 zijn Ljalja 
en Malysh naar Het Berenbos 
gekomen. Na een lange reis vanuit 
Oekraïne van meer dan 50 uur, 
kwamen zij eindelijk aan. We 
hebben u in de tussentijd op de 
hoogte gehouden hoe ze aan hun 
nieuwe leven gewend raakten, maar 
hoe gaat het nu met ze?

Berin Ljalja
Ljalja is al een oudere dame van inmiddels 

27 jaar en dat is in Het Berenbos ook te zien. 

Zij is een slanke rustige beer. In al die lange 

jaren zonder enige verrijking in haar verblijf in 

Oekraïne was zij niet heel actief en verbleef zij 

voornamelijk in het donkere binnenhok. Het 

leek alsof ze de moed had opgegeven. Het 

transport verliep met haar heel goed. Gewillig 

liep zij de transportkist in en liet zich verder 

niet meer horen. Verfrissingen en snacks tijdens 

de reis nam ze keurig en stapte na de lange reis 

rustig onderzoekend het quarantaine verblijf van 

Het Berenbos in. Na haar quarantaineperiode 

stapte zij ook net zo rustig Het Berenbos in. 

Sindsdien is ze nog net zo kalm als voorheen, in 

hele positieve zin! Ljalja maakt zich niet druk. Ze 

maakt haar wandelingetjes langs de vijver en is 

regelmatig te vinden in een van de berenholen 

waar ze veel dutjes doet. Ook lijkt ze niet onder 

de indruk van de twee -voor haar- nieuwelingen 

die ineens voor haar neus stonden; Igor en 

Duuk. Toen Ljalja en Malysh Het Berenbos in 

mochten, waren alle andere Berenbosbewoners 

naar de ‘buitenring’ verplaatst en hadden zij de 

‘binnenring’ voor zichzelf alleen zodat ze rustig 

konden wennen aan alle nieuwigheden, met 

name het elektrische hekwerk. Het is natuurlijk 

de bedoeling dat straks beide gedeeltes van Het 

Berenbos weer voor alle beren (en wolven) 

toegankelijk zijn. Onder nauwlettend toezicht 

van de berenverzorgers worden stap voor stap 

introducties uitgevoerd. Duuk en Igor waren als 

eerste aan de beurt om doorgelaten te worden 

naar de ‘binnenring’ van Malysh en Ljalja. Duuk 

en Igor betraden voorzichtig het gedeelte van 

Het Berenbos waar zij al langere tijd niet meer 

waren geweest, kwamen oog in oog met Ljalja, 

die de beide heren bekeek en zich vervolgens 

rustig omdraaide in richting haar berenhol.

Dappere Malysh
Malysh is een jonge vent van 10 jaar oud en ook 

dát is in Het Berenbos te zien. In het verblijf 

in Oekraïne bonkte hij op de stalen deur, hing 

hij aan de tralies en raasde door zijn kleine 

verblijf. Malysh is ook groot! We hebben daar 

even getwijfeld of hij wel in de transportkist 

zou passen. Dat paste uiteraard prima, hoewel 

het bij Malysh wel even duurde voordat hij 

de transportkist in ging. Hier zagen we al dat, 

hoewel hij een grote beer is, hij anders op nieuwe 

situaties reageert. Eenmaal in de transportkist 

liet hij zich weer horen, met zijn enorme poten 

bonkte hij op de wanden en bij het toestoppen 

van hooi in de kist, graaide hij dat naar binnen en 

brieste naar iedereen die dichtbij kwam. Tijdens 

de quarantaineperiode in Het Berenbos ging hij 

door met het aangeleerde bonken op de luiken 

en tralies. De berenverzorgers hebben hem dat 

afgeleerd door niet positief te belonen, maar 

juist iets lekkers te geven als hij het niét deed. 

Dat had hij snel in de gaten en tegen die tijd was 

het ook tijd dat ook hij de quarantaine mocht 

verlaten en Het Berenbos in mocht. Net zoals 

bij de transportkist, stapte Malysh ook hier niet 

zomaar over de drempel en had hij graag Ljalja in 

de buurt. Zij mocht voorop en hij kwam er wel 

achteraan. Dit was verassend omdat we dachten 

dat Malysh de quarantaine uit zou stuiven en 

Ljalja behoedzamer zou zijn. Het bleek dus 

andersom te zijn! Zoals gezegd, grote Malysh 

heeft meer tijd nodig om te wennen aan alle de 

nieuwigheden.

Inmiddels is hij ruim een half jaar in Het 

Berenbos en omdat hij hier zijn energie wél 

kwijt kan én volgens het Natuurlijk Voedsel 

Programma te eten krijgt is hij flink afgevallen. In 

tegenstelling tot het overschot aan suikers (o.a. 

door verrot en ongeschikt voedsel) wat hij in 

zijn kleine verblijf in Oekraïne kreeg, is zijn dieet 

nu gezond en volgens ons Natuurlijk Voedsel 

Programma; groenten, fruit, vis, vlees en noten 

volgens het aanbod zoals dat in het wild ook te 

vinden zou zijn. 

Met zijn 10 jaar is hij de jongste man in het 

Berenbos. De berenverzorgers hadden besloten 

om allereerst de twee sociale beren Duuk en 

Igor kennis te laten maken met de nieuwkomers. 

Ljalja leek weinig onder de indruk, maar voor 

Malysh lag dit anders. 

MALYSH

Ljalja

CardShop wordt uw-drukwerk.online  •  Appelboogerd 2, 4003 BV - Tiel • info@uw-drukwerk.online

Drukwerk
van visitekaartje 
tot A0 poster,
spandoeken, 
reclameborden
en ontwerp

Workshop
handletteren/
tekenen.
Kaarten, planners,
handletterblok en
kalenders

Internetsite
website, webshop,
veilingsite, hosting 
onderhoud, update
en 
productfotografi e

AFSPRAAK MAKEN wilmatermeer.nl
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Nieuws!

Hij ging direct de confrontatie aan met Duuk 

(‘held op sokken’ Igor was meteen buiten beeld), 

waarbij Duuk duidelijk liet weten dat Malysh niet 

te dichtbij moest komen! Uiteindelijk droop 

Malysh af. Dit soort confrontaties is nodig 

om de hiërarchie van de groep beren in Het 

Berenbos te bepalen waarbij Duuk nog altijd 

de meest dominante beer is. Om deze positie 

te behouden, zal hij Malysh op zijn nummer 

moeten zetten, óf het risico lopen dat Malysh 

deze positie van hem overneemt. Na enkele 

confrontaties tussen de twee lijkt de rust weder 

te zijn gekeerd. Maar de andere beren hebben 

de nieuwkomers nog niet ontmoet, dat gebeurt 

in de komende weken. Dan zal duidelijk worden 

of Malysh ook is opgewassen tegen de grote 

Bulgaarse beren Pesho en Mincho.   

Getraumatiseerde Kiriusha
Berin Kiriusha is in april 2022 aangekomen in 

Het Berenbos, na een spoed reddingsoperatie 

uit het zuidwesten Oekraïne. Deze kleine berin 

heeft het moeilijk gehad. Na haar aankomst in het 

quarantaineverblijf bleek zij erg getraumatiseerd 

te zijn door haar verleden. Kiriusha wilde niet 

eten; dagen, weken achtereen werd haar alles 

aangeboden maar ze at niets. Ze vertoonde 

ook erg veel stereotiep gedrag; ze stond in 

een hoekje van het verblijf waar ze op haar 

voorpoten op en neer bleef springen. Het 

uitoefenen van natuurlijk berengedrag was haar 

in haar verleden niet gegund. Haar omgeving in 

Oekraïne was klein, saai, vies en “geestdodend”, 

waardoor ze gestoord gedrag, stereotiep 

gedrag, is gaan ontwikkelen; herhaaldelijk 

dezelfde doelloze bewegingen maken. Hoewel 

haar omstandigheden in de quarantaine in Het 

Berenbos al vele malen beter waren, bleef 

Kiriusha dit gedrag vertonen. 

Lichamelijk bleek ze in orde te zijn. De scan 

waarop de inwendige beer te zien is liet wat 

lichte beschadigingen zien aan haar skelet, maar 

niets om ongerust over te raken. Geestelijk was 

ze er echter slecht aan toe. 

Het is dan ook erg moeilijk om het 

verschrikkelijke verleden uit een beer te halen 

en dit gedrag af te leren. Kiriusha reageerde 

ook nauwelijks op haar omgeving, haar blik was 

‘naar binnen gericht’ en wanneer ze niet op en 

neer hupste zat Kiriusha in een hoekje in het 

niets te staren. Totdat... er iets werd ontdekt! 

De berenverzorgers hadden wat appels en 

sla in haar waterteil gedaan. Ze begon de 

voedselitems op te eten, maar alleen als deze in 

het water lagen. Al snel werd een grotere teil 

aangeschaft en zit Kiriusha tegenwoordig IN het 

bad, spettert ze er flink op los en eet ze alles wat 

er in haar bad drijft! 

Nu, 4 maanden na haar aankomst, gaat het al een 

stuk beter met Kiriusha. Ze reageert op haar 

omgeving en de verzorgers, eet steeds meer 

gevarieerd voedsel en oogt een stuk kalmer. 

Nog steeds hupt ze af en toe in een hoekje op en 

neer, maar kan daar al makkelijker uitkomen dan 

in het begin toen ze nog nergens op reageerde. 

Dit zijn allemaal positieve tekenen waardoor er 

wellicht binnenkort al groen licht gegeven kan 

worden dat ook Kiriusha mag gaan ontdekken 

hoe het is om zich als beer te gedragen in Het 

Berenbos!

Op 14 juli is de partner van 
Bears in Mind, Animals Asia, 
begonnen aan de bouw van 
hun tweede opvangcentrum 
in Vietnam! Geweldig nieuws 
voor de meer dan 300 beren 
die nog opgesloten zitten in 
Vietnamese berengalboerderijen. 
De Vietnamese overheid heeft 
eerder een belofte gemaakt 
om berengalboerderijen uit te 
faseren. Met de bouw van dit 
opvangcentrum in het centraal 
gelegen Bach Ma National Park, 
zal de Vietnamese overheid 
die belofte nakomen en de 
overgebleven beren in beslag 
kunnen nemen. Animals Asia 
heeft al een opvangcentrum 
voor ex-berengalberen in het 
noordelijk gelegen Tam Dao. 
Deze opvang opende haar 
deuren in 2006 en Bears in 
Mind heeft destijds bijgedragen 
aan de bouw van één van de 
binnenverblijven en diverse 
educatieve componenten bij de 
ingang. Ook nu heeft BiM een 
bijdrage geleverd, dit keer in het 
rekruteren en trainen van twee 
belangrijke lokale werknemers 
die in Bach Ma komen te werken. 
De bouw van het opvangcentrum 
zal medio 2024 gereed zijn en 
de allerlaatste beren uit de 
Vietnamese berengalindustrie 
zullen in 2026 gered worden.

Kiriusha
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Hoe komt de beer 
bij het eten?

Beren leven het liefst op zichzelf, alleen moeders 
met jongen trekken met elkaar op. Om voedsel 
te vinden, loopt een beer best wel veel. Per dag 
kan dat wel 50 kilometer zijn! Het zal je dan 
ook niet verbazen dat een wilde beer een flink 
gebied nodig heeft. Als er andere beren in de 
buurt zijn, ontlopen ze elkaar het liefst. In Het 
Berenbos hebben de beren natuurlijk niet zoveel 
ruimte, maar het bos is groot genoeg om elkaar 
makkelijk te kunnen ontlopen. Hierdoor worden 
onnatuurlijke confrontaties vermeden.

 Het territorium van een beer
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Oekraïne
Sinds 10 juni verblijven de twee 7-jarige broer en 

zus Tishka en Sandra uit het Oekraïense Mena 

Zoo in het quarantaineverblijf van Bellewaerde 

Zoo in België. Ze hebben na hun redding uit het 

noordoostfront van Oekraïne eerst een maand 

in Poznan Zoo in Polen gezeten voordat een 

volgende oplossing werd gevonden. Maar omdat 

de quarantaine van het Natuurhulpcentrum, 

waar ze heen zouden gaan, vol zat vanwege 

de vele andere dieren die afgelopen maanden 

gered zijn uit Oekraïne, moesten ze eerst nog 

verplicht twee maanden naar Bellewaerde Zoo 

voor quarantaine. 

Inmiddels is ook duidelijk waar de beren 

uiteindelijk heen zullen gaan, dat is 

opvangcentrum voor exotische dieren in het 

oosten van België: De Zonnegloed. Hier heeft 

Bears in Mind ook eerder 2 beren uit Kormisosh 

(Bulgarije) geplaatst. Hopelijk zullen ze daar 

voor de herfst hun permanente tehuis vinden.

Nepal
Eind mei ontvingen we een melding van een 

Nederlandse toerist over één of meerdere 

beren die onder erbarmelijke omstandigheden 

werden gehouden in de dierentuin van 

Kathmandu, Nepal. De eerste stap die 

Bears in Mind dan maakt is de lokale partner 

benaderen en de situatie verifiëren. In dit 

geval werkte de lokale partner, die sinds 2019 

een beschermingsplan implementeert voor 

de Aziatische zwarte beer in het nationaal 

park ‘Annapurna Conservation Area’, voor 

dezelfde NGO als waar de dierentuin onder 

viel. Contact met de dierentuin was snel 

gemaakt en de juiste persoon snel bereikt! 

De dierentuin, Central Zoo, is een oude 

dierentuin met relatief kleine verblijven. 

De overheid gebruikt deze dierentuin ook 

om in beslaggenomen of geredde dieren in 

onder te brengen. Wat enorme uitdagingen 

met zich meebrengt. Op dit moment hebben ze 

twee lippenberen samen in een verblijf en één 

lippenbeer in een apart verblijf. Deze beer is de 

laatste officiële dansbeer die een paar jaar geleden 

van de straat is gehaald. Helaas heeft de beer veel 

gedrags- en gezondheidsproblemen vanwege 

jarenlange mishandeling en verwaarlozing. 

Daarnaast is er nog een verblijf met vijf Aziatische 

zwarte beren. Bears in Mind heeft inmiddels 

diverse documenten aangeleverd om het 

welzijn van al deze beren te verbeteren; denk 

aan adviezen over voeding en verrijking, als ook 

artikelen over gedrag en groepssamenstelling. 

Central Zoo is dankbaar voor de informatie en zal 

ook via de partner van BiM in contact blijven over 

de beren, mocht dit nodig zijn.

Iran
Begin juni werden we op de hoogte gebracht 

van een weesbeertje in Iran. Het zou gaan om 

een Aziatische zwarte beer, tussen de 3 en 5 

maanden oud. Deze soort komt in zeer lage 

dichtheden voor in Iran, zijn meest westelijke 

verspreidingsgebied. 

Het beertje werd door verschillende mensen 

gemeld bij experts van de IUCN Bear Specialist 

Group, die uiteindelijk weer samen met Bears 

in Mind in een kleinere groep communiceerden 

over de te nemen stappen. 

Het beertje werd al snel onder de hoede 

genomen van een ervaren dierenarts en met 

de juiste samenstelling van melk, gecombineerd 

met enkele vaste natuurlijke voedselitems, 

knapte het dier al snel op. 

Het uiteindelijke doel is om het beertje terug te 

plaatsen in het wild, maar gebrek aan ervaring 

en middelen maken dit tot een grote uitdaging 

in Iran. 

We zullen deze case nauwlettend in de gaten 

blijven houden en hulp bieden waar nodig.   

België Nepal Iran
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Berengal…  een bekend ingrediënt in de Traditionele Chinese 
Medicijnindustrie. Het werd opgenomen in het eerste Chinese farmaceutisch 
handboek in 649 na Christus. Berengal bevat ursodeoxycholzuur (UDCA), 
een ingrediënt met bewezen ‘Westerse’ medische werking voor de 
behandeling van o.a. lever- en galblaasaandoeningen. In Azië wordt het 
al duizenden jaren gebruikt voor een breed scala aan aandoeningen; van 
lever-, galblaas- (specifiek galstenen) en oogaandoeningen tot epilepsie, 
aambeien en hartklachten. Daarnaast wordt het sinds de jaren 80 helaas 
ook verkocht als middel tegen kanker, verkoudheid, katers en in tandpasta, 
thee en shampoo. Allemaal om een breder publiek aan te spreken en de 
markt te vergroten.  

Illegaal
Jacht op beren omwille van hun gal (galblaas 

die de gal bevat) is niet langer legaal in China.  

Berengalboerderijen werden vanaf de jaren 

tachtig in Azië geïntroduceerd om te voldoen 

aan de groeiende markt voor berengal. De gal 

wordt routinematig gewonnen uit beren in 

gevangenschap, zonder ze te doden. In China is 

gedroogd galpoeder nu het enige legale product 

dat door boerderijen wordt geproduceerd 

en mag alleen worden gebruikt als ingrediënt 

in vrij verkrijgbare of op recept verwerkte 

TCM-producten, ook wel ‘patent’-producten 

genoemd. Dit betekent dat er geen onbewerkte 

galproducten legaal worden verkocht. Naast de 

legale handel is er ook een illegale handel in China 

en haar buurlanden, in de berengalblaas of delen 

daarvan, en van onbewerkte galproducten van 

wilde of illegaal gefokte beren. Het bepalen of 

de bron van het product legaal of illegaal is, blijkt 

in de praktijk bijzonder lastig. Gecombineerd 

met een ineffectief handhavingssysteem om 

wilde en in gevangenschap geboren dieren 

(of delen daarvan) uit elkaar te houden, 

creëren een maas in de wet waar sommige 

boerderijen wilde beren ‘witwassen’ en lokale 

markten illegale dieren in het wild verkopen. 

Deze handel bedreigt populaties wilde beren 

in hun gehele verspreidingsgebied, vooral de 

Aziatische zwarte beer (Ursus thibetanus), het 

voornaamste doelwit voor de galblaasmarkt en 

de enige legaal gefokte soort in China.

Herkomst
Onderzoek naar de herkomst van 

berengalproducten in Azië suggereert 

dat China, Japan, Maleisië, Myanmar en 

Vietnam producentlanden zijn. Cambodja, 

Laos en Myanmar worden ook beschouwd 

als bronlanden van wilde beren voor 

de handel, hoewel de omvang hiervan 

onbekend is. Daarnaast zijn Laos en 

Myanmar mogelijk opkomende markten voor 

berengalboerderijen, vooral nu de druk in 

China en Vietnam toeneemt om een einde 

te maken aan het houden van beren voor 

hun gal. Negen van de 13 landen kunnen 

worden beschouwd als consumentenlanden 

in verschillende mate: China, Hong Kong, 

Taiwan, Japan, Zuid Korea, Laos, Maleisië, 

Thailand en Vietnam. Het merendeel van 

de handel in berengal is illegaal en schendt 

de nationale wetten in de meeste landen, 

en wetgeving met betrekking tot import 

en export in álle landen. Een analyse van de 

herkomst van berengalproducten maakt 

duidelijk dat import- en exportregels vaak 

worden overtreden. CITES wordt duidelijk 

genegeerd en nationale regelgeving wordt 

grotendeels niet gehandhaafd, aangezien 

ruwe gal, galproducten en levende beren 

geconsumeerd worden, en verhandeld 

over landsgrenzen. Het bestrijden van 

de illegale handel in berengalproducten 

in Azië is essentieel voor het behoud van 

wilde berenpopulaties. Sterke nationale 

wetgeving alleen is niet voldoende. Veel 

factoren zoals corruptie en ineffectieve 

handhaving laten illegale handel in wilde 

dieren toe. Handhavingsinspanningen om 

de illegale handel in berengalproducten in 

Azië te bestrijden zijn van het allergrootste 

belang om ervoor te zorgen dat de handel 

het voortbestaan van beren in de regio niet 

verder bedreigt.

Bears in Mind
Wij als berenstichting zetten ons al vele 

jaren in om voorlichting te geven over 

situatie in Zuidoost Azië als het gaat om 

de berengalindustrie. Daarnaast hebben tussen 

2006-2008 de campagne ‘Spuw je gal over 

berenmisbruik!’ gevoerd en meer dan 30.000 

handtekeningen overhandigd in de Tweede Kamer. 

We wilden toen de Olympische Spelen in Beijing 

in 2008 aangrijpen als moment om aandacht te 

vragen voor het gruwelijke lot van de meer dan 

10.000 beren op boerderijen in dat land. Destijds 

hebben we een flink bedrag opgehaald wat we 

hebben gedoneerd aan onze partner Animals Asia. 

Zij hebben er diverse verblijven voor bevrijdde 

beren van gebouwd en educatieve projecten mee 

gefinancierd in China en Vietnam. Een volgende 

mijlpaal was de aangenomen motie van Bears in 

Mind tijdens het World Conservation Congress 

in Korea in 2012, over de relatie tussen het 

houden van beren op bear farms en de invloed 

op wilde berenpopulaties. We hebben diverse 

belangrijke internationale meetings en workshops 

gefaciliteerd tussen experts van de IUCN-SSC 

Bear Specialist Group en de Chinese overheid, om 

te onderzoeken wat de invloed is van het houden 

van beren op boerderijen in relatie tot het stropen 

van wilde beren en de bedreiging voor de wilde 

populaties. Vanaf 2017 zijn we een samenwerking 

aangegaan met de Universiteit van Oxford, 

Chinese universiteiten en de IUCN om onderzoek 

te doen naar consumenten van berengalproducten 

en de online markt hiervan. Diverse belangrijke 

publicaties zijn hieruit voortgekomen waarover 

we in de volgende Berekrant meer zullen vertellen. 

Ook willen we binnenkort een nieuwe campagne 

lanceren; Berengal: een bittere pil. 

Wordt vervolgd dus!!  

Handelsroutes berengalproducten

Infographic voor consumenten van berengalOnderzoek naar consumentengedrag berengal
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VERSLAG BEREFEEST 2022 
Zondag 12 juni was er na twee jaar afwezigheid 

eindelijk weer gelegenheid voor het welbekende 

Berefeest! En wat was het een beregezellige dag 

geworden!

Imker & bijen
Imker Cor Vernooij gaf gepassioneerd uitleg 

over het leven van de honingbij. Cor neemt 

altijd een bijenvolk in een raat mee, waarbij 

veel bezoekers geboeid luisterden naar zijn 

enthousiaste verhalen. De overheerlijke honing 

die hij meebrengt, gemaakt door zijn eigen bijen, 

werd dan ook goed verkocht!

Berebroodjes
Ook was bakker Catharinus van Ledden van 

Bakkerij ’t Haverland uit Veenendaal weer van de 

partij. De inmiddels beroemde berenbroodjes 

smaakten weer overheerlijk. Elk Berefeest, en 

al vele jaren, maakt deze bakker speciaal voor 

Bears in Mind berebroodjes in diverse maten, 

gevuld met noten en zaden. We zijn hem zeer 

dankbaar!

Schminken
Een heel team van professionele schminkers 

zat weer klaar om alle vrolijke kindergezichtjes 

om te toveren tot de meest prachtige creaties, 

waarbij de beer natuurlijk het meest gekozen 

werd.

Spelletjes
Ook de spelletjes werden goed bezocht en zo 

leerden de kinderen tijdens het ringwerpen 

over de verschillende beren en kon het dieet 

van de beer bij elkaar gehengeld worden. Nog 

leerzaam ook dus!

Projecten
Bij de projecten stand werd uitleg gegeven over 

de verschillende projecten van Bears in Mind in 

het buitenland en over beren in het algemeen.

Berehapjes maken & zelf voeren!
Onder leiding van Jungle Jack konden de 

eigengemaakte berehapjes om half vier gevoerd 

worden aan de beren. Een berehapje kon 

gedurende de dag gemaakt worden, waarbij 

een grote dennenappel werd besmeurd 

met pindakaas en volgepropt met zaden en 

pelpinda’s. Een ware traktatie voor de beren! 

Deze mocht je dan zelf aan ze voeren, een 

unieke beleving! Alleen Duuk en Igor waren 

alert genoeg en snoepten de meeste hapjes op.

We danken alle vrijwilligers die aan deze dag 

meegewerkt hebben en ook iedereen die heeft 

bijgedragen. Daarnaast dank aan alle bezoekers 

voor de interesse en gezelligheid, het was een 

beregezellige zonnige dag met een mooie 

opbrengst voor Bears in Mind!
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Foto’s: Rob Wens
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BESTELBON 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: Grebbeweg 111

Postcode: 3911 AV

Woonplaats: Rhenen

Land: Nederland

Incassant ID: NL71ZZZ411861020000

Kenmerk machtiging: Bestelling Berekrant 114

Vul de Bestelbon en machtiging  in en stuur deze naar Bears in Mind,  
Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen. 

Of scan ‘m in, maak een foto en mail naar: info@bearsinmind.org

PRODUCT AANTAL PRIJS P.ST. TOTAAL

T-shirt            maten XS,S,M,L,XL,XXL (valt ruim)  
gewenste maat omcirkelen €25,00

Bears in Mind tasje €  7,50

Set ansichtkaarten Berenbosbewoners 
(10 stuks) €16,50

Vintage mok €15,00

Jaarkalender 2022 €17,50

Postzegels vel 10 stuks €15,00

Drinkfles €13,00

Berenmuts (kindermaat 6-12 jaar) €20,00

Key-cord €  3,50

Sleutelhanger €  3,50

Key-cord + Sleutelhanger €  6,00

Knuffels
Jong beertje mini cub  bruin/zwart
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €  7,50

PLAN Wolf L €20,00

PLAN  Beer L zwarte beer / bruine beer
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €20,00

PLAN  grijze wolf / zwarte wolf
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €13,00

PLAN  bruine beer / zwarte beer
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €13,00

Supersoftie beer €10,00

                                                       Subtotaal €

                                Extra donatie (optioneel) €

                                               €

                          Totaal exclusief verzendkosten €

De incasso zal het totaalbedrag zijn, plus verzendkosten adhv geldende tarieven 
van POSTNL.

Eenmalige machtiging SEPA

Op deze pagina of in onze webshop www.berengoed.nl kunt je 
terecht voor leuke producten voor jezelf of om kado te doen. 

De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan onze 
projecten ter bescherming van de beren. 

Een beregoed gebaar!

BERENGOED.NL

                                Mok

Ansichtkaarten *de afbeelding kan 
afwijken, we wisselen steeds af met nieuwe 
kaarten

Plan beer bruin

Bruine beer L

Plan beer zwart

Zwarte beer L

Plan wolf grijs

Wolf L

Plan wolf zwart

Mini cub bruin

Supersoftie

Mini cub zwart

T-shirt Muts (6-12 jaar)

Drinkfles Tasje Key-cord Sleutelhanger
Postzegels  *de afbeelding kan afwijken 
van het getoonde product, we wisselen steeds 
af met een mooie berenfoto.

Nieuw

NieuwNieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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Met veel enthousiasme heeft De Beer 

Group per 19 mei de adoptie van Malysh 

op zich genomen.

De Beer Group gaat ervan uit dat zij 

Malysh voor de lange termijn in hun 

‘berenfamilie’  kunnen houden. Dat 

zij graag een duurzame relatie willen 

opbouwen met Bears in Mind blijkt wel 

uit het feit dat De Beer Group als team 

vanuit het bedrijf enthousiast deelneemt 

aan de Beregoeie Run, waarvoor alvast 

dank voor jullie inzet!

Wanneer je betrokken bent met dieren en 

natuur kun je je daar bij leven voor inzetten. 

Ook na je leven kun je nog zorgdragen voor 

bijvoorbeeld een beter berenwelzijn, door 

dit op te laten nemen in je testament. In 

je testament geef je aan dat je de stichting 

tot (gedeeltelijk) erfgenaam benoemt of 

een vast gedeelte van je vermogen nalaat, 

een nalatenschap. Bears in Mind is volledig 

afhankelijk van donaties, giften en sponsoren, 

daardoor is elk bedrag, groot of klein bijzonder 

welkom. Zo blijf je ook in de toekomst een 

verschil maken voor het welzijn van de beren.

Een legaat
U laat een vooraf bepaalde hoeveelheid van 

uw vermogen na aan de stichting. Dit kan 

een vastgesteld bedrag zijn, maar ook een 

percentage van uw vermogen.

Als mede-erfgenaam
Dit heet ook wel een erfstelling. U legt in uw 

testament vast wie uw erfgenamen zijn. Een 

erfgenaam kan ook een organisatie zijn zoals 

Stichting Bears in Mind. Uw vermogen wordt 

dan evenredig verdeelt onder de genoemde 

erfgenamen.

Steun nu!
Geef hieronder aan hoe u de beren wilt steunen. Vul het 
formulier in of ga naar: doneren.bearsinmind.org of scan de 
QR code.

Voornaam ................................................................................................................................................

Achternaam ............................................................................................................................................

Straat ........................................................................................................................................................

Postcode/Plaats ......................................................................................................................................

Email-adres  .............................................................................................................................................

❏ Ja, ik word donateur
Tot wederopzegging schenk ik:

 ❏ € 3,00  ❏ € 5,00  ❏ € 7,50  ❏ € .......... per maand 

 ❏ 25,00  ❏ € 50,00  ❏ € 100,00  ❏ € .......... per jaar

❏ Ja, ik schenk éénmalig
 ❏ 25,00  ❏ € 50,00  ❏ € 100,00  ❏ € .......... 

Betaalgegevens
Dit is een SEPA machtiging. Ik machtig Bears in Mind het ingevulde bedrag na ontvangst van deze 

machtiging af te schrijven van onderstaand rekeningnummer.

Rekeningnummer ...............................................................................................................................

Tnv ........................................................................................................................................................

Handtekening .......................................................................................................................................................

Doe dit formulier in een voldoende gekrankeerde envelop en stuur naar:

Bears in Mind

tav Donateurs

Grebbeweg 111

3911 AV  Rhenen

Colofon
Aan deze krant werkten mee:  Koen Cuyten en Ingrid Vermeulen
Eindredactie: Koen Cuyten
Opmaak: Wilma Termeer (uw-drukwerk.online, Tiel)

Voor vragen, opmerkingen, tekeningen of brieven: Bears in Mind, 
Grebbeweg 111, 3911 AV 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

NL 26 TRIO 025.46.92.664
BEARS IN MIND

Rhenen

Beregulle gevers!Beregulle gevers!
Doneer voor de Beer

Bears in Mind ontvangt geen subsidies en is financieel volledig afhankelijk van 
donateurs, giftgevers, sponsors en erfenissen. 

Weet u dat u op vele manieren Bears in Mind kunt steunen? 
Kijk hiervoor op https://www.bearsinmind.org/Steun-ons/

HIER VINDT U INFORMATIE OVER:

BEREN ALS ERFGENAAM
Heeft u uw nalatenschap goed geregeld? Wilt u de beren blijven beschermen? U kunt 
Bears in Mind benoemen tot (mede-) erfgenaam en door middel van uw nalatenschap 
ervoor zorgen dat de beren in nood geholpen blijven worden.

EEN STUKJE BERENBOS KOPEN?
Wordt eigenaar van een kavel in Het Berenbos. Wat is er nu mooier dan kunnen 
zeggen dat je een stuk Berenbos bezit en daarmee beren in nood helpt?

PERIODIEKE GIFT MET BELASTING VOORDEEL?
Er zijn speciale belastingregels voor ANBI instellingen. Deze regels maken het 
mogelijk om een deel van uw schenking aan Bears in Mind af te trekken van uw 
belastbaar inkomen. Extra interessant dus!

ALS BEDRIJF
Sinds 1993 hebben vele bedrijven Bears in Mind gesteund, bijvoorbeeld door het 
geven van een donatie, door goederen te leveren, arbeid beschikbaar te stellen of 
een gezamenlijke actie op te zetten. Mogelijkheden die niet alleen laten zien dat u 
een maatschappelijk verantwoord ondernemer bent, maar ook prima reclame zijn. 
Wat te denken van een pakkende tekst op de kavelborden bij de ingang van Het 
Berenbos? Of een bord in de burcht middenin het Berenbos waarop staat dat uw 
bedrijf een berenhol beschermt? Met de komst van de twee reuzenpanda’s komen 
de jaarlijkse bezoekersaantallen van Ouwehands Dierenpark en Het Berenbos ruim 
boven één miljoen uit. Genoeg reden dus om Bears in Mind te steunen!

Foto (van links naar rechts): Malysh de Beer, René 
de Beer, Mark de Beer in- en bij Het Berenbos.

DE BEER GROUP BEZOEKT MALYSH

NALATEN AAN STICHTING BEARS IN MIND

Als enige erfgenaam
U laat uw hele vermogen na aan de stichting. 

De motivatie hiervoor kan zijn dat u geen 

naaste familie meer heeft of u wenst dat uw 

vermogen niet naar de nog levende familie gaat. 

Het is in dat laatste geval wel belangrijk om die 

eerst notarieel te onterven.

Wanneer u kiest voor de erfstelling, dus als 

(mede-) erfgenaam zal de stichting deze altijd 

‘beneficiair aanvaarden’. Dit houdt in dat de 

stichting niet aansprakelijk is voor de schulden 

van de nalatenschap. In het geval van een 

legaat is beneficiair aanvaarding niet nodig. Uw 

notaris kan u het beste adviseren wat bij uw 

situatie en wensen past.

Geen erfbelasting
Stichting Bears in Mind bezit de ANBI-status 

en hoeft geen erfbelasting te betalen over 

een erfdeel of legaat. Uw nalatenschap aan de 

stichting gaat dus voor de volle 100% naar de 

inzet van de doelstelling van onze stichting.  

Daarnaast is Bears in Mind in het bezit van het 

CBF Keurmerk, wat inhoudt dat de stichting 

aan strenge eisen voldoet, welke jaarlijks 

worden getoetst.


