
Helaas had het beertje al veel en 
intensief contact met mensen in een 
vroeg stadium van haar leven. Teveel 
contact betekent dat een dergelijk 
beertje niet meer kan worden 
uitgezet in het wild, de kansen op 
overleving in het wild zijn dan nihil. 
Dus zochten we naar een andere 
oplossing. De bekende Russische 
familie Pazhetnov, die al sinds de 
jaren ’90 weesberen opvangen en 
uiteindelijk terugbrengen naar hun 

wilde leefgebied, besloot het beertje 
tijdelijk op te nemen in een apart 
deel van hun weesberencentrum. 
Van daar verhuisde Byara naar 
een opvang nabij Moskou waar 
ze het grootste deel van 2020 
doorbracht. In die tussentijd is 
Bears in Mind, samen met het 
Natuurhulpcentrum in België en een 
lokale partner in Rusland, de officiële 
vergunningen gaan verzamelen, 
zodat Byara uiteindelijk naar het 

Natuurhulpcentrum verhuizen kan. 
Nu, anderhalf jaar nadat we voor 
het eerst met Byara kennis maakten, 
is de officiële goedkeuring van de 
Belgische autoriteiten binnen! Ze 
mag zo snel mogelijk komen. Dit zal 
een flinke puzzel gaan worden gezien 
de huidige reisbeperkingen rondom 
COVID-19. Maar het begin van haar 
nieuwe leven is in zicht! 

Wordt vervolgd…

Meestal gaan berenreddingsoperaties niet zoals gepland. En bijna altijd is het een kwestie van een ‘lange adem’ 
hebben en niet opgeven. Zo ook voor de inmiddels twee jaar oude Byara. Dit weesbeertje werd in de zomer 
van 2019 gevonden in het bos en overleefde wekenlang bij iemand in huis. Ze was alleen opgesloten in een kamer 
en werd in september van 2019 onder erbarmelijke omstandigheden in de kleine ruimte vol met haar eigen 
uitwerpselen aangetroffen. Byara werd door de politie in beslag genomen en tijdelijk ondergebracht in een lokale 
opvang voor dieren. Hier hadden ze geen ervaring met beren en al snel vonden de medewerkers van het asiel 
hun weg naar Bears in Mind. 
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Wintertijd 
Hoe gaat het met Bears in Mind in deze tijden. 

Een vraag die bij velen speelt. Enerzijds rustig. 

Rustig omdat het dierenpark gesloten is en 

we missen de levendigheid en u als bezoeker. 

We zijn dan ook blij dat u desondanks onze 

stichting blijft ondersteunen, als berenvriend 

en berenbeschermer! Anderzijds kan er nog 

steeds ook heel veel wel gebeuren.

De projecten in het buitenland lopen vanwege 

COVID-19 soms flinke vertraging op, veelal 

omdat de bewegingsvrijheid beperkt is. 

Gelukkig kunnen we ondanks alle beperkingen 

nog steeds veel voor de beren betekenen. Een 

overzicht van de lopende projecten vindt u op 

deze en de volgende pagina…  Wanneer ik dit 

overzicht zie kan ik alleen maar trots zijn, trots 

op zo’n mooie achterban van donateurs die ons 

helpen de vele berenprojecten te realiseren.

In Het Berenbos is het stil. Bijna alle beren 

zijn in winterrust en hebben een hol gekozen 

om deze tijd slapend door te brengen. Waren 

we allemaal maar zo fortuinlijk. Eind vorig 

jaar hebben we Tory verloren. Meer leest u 

hierover op pagina 9.  Haar zus Wolke met wie 

ze altijd onafscheidelijk was, het dynamische 

duo, is vlak na het verlies nog onrustig geweest. 

Ondanks dat is ook zij in winterrust gegaan, 

deze keer alleen… 

Ook de vier anderen; Duuk, Bjorna, Igor en 

Dadon hebben we al een poosje niet gezien. 

Goed nieuws dus! Mincho en Pesho, twee 

van de drie meest getraumatiseerde beren, 

hebben dit jaar zelf een kuil gegraven dicht 

bij elkaar waar ze nu veel in slapen. Een echte 

winterrust is het nog niet, maar al wel heel 

veel vooruitgang dat ze nu ook een beginnetje 

laten zien van herstel van natuurlijk gedrag. 

Alle inspanningen die de verzorgers erin 

steken werpt na heel veel geduld hun 

vruchten af en laat zien waar Het Berenbos 

voor bedoeld is, beren weer beer laten zijn. 

Hoe waardevol is het om te zien dat het lukt! 

De kleinste van allemaal, Maria, heeft er nog 

moeite mee, ze kan de rust nog niet vinden 

om haar verleden achter zich te laten. 

Het is bijzonder om in deze tijden nieuwe 

plannen te maken voor het aankomende 

jaar. Wat zullen we kunnen doen? Nog veel 

is onzeker. Wat wel duidelijk is, is dat er 

weer plaats is in Het Berenbos om nieuwe 

bewoners te mogen ontvangen. Zou dat 

gaan lukken dit jaar? Het is van veel factoren 

afhankelijk en we zullen alles in het werk 

stellen om het mogelijk te maken. Hopelijk 

kunnen we hierover snel meer berichten, we 

zijn en blijven u dan ook dankbaar voor uw 

steun.

In deze speciaal voor u samengestelde krant 

vindt u een mooie mix aan informatie over 

beren, de projecten, verhalen van onze 

projectpartners en donateurs, updates en 

meer! 

Veel leesplezier!

Beregroet, 

Ingrid Vermeulen

Overzicht PrOjecten 2020 - 2021

nAtUUrBeScherMinG

Azië 2018 - heden

Dit project ging van start nadat tijdens het 

‘World Conservation Congress’ in 2012 

motienummer 139 (met Bears in Mind als 

hoofdsponsor) werd aangenomen: wat is 

het effect van de berengalindustrie op de 

populaties wilde Aziatische zwarte beren? 

Het project waar nu de focus op ligt in China, 

omvat onderzoek naar de enorme markt voor 

Traditionele Chinese Medicijnen. Er is o.a. 

gekeken naar de verhouding tussen de handel 

in berengal van ‘boerderijberen’ ten opzichte 

van berengal van wilde beren. Ook is een 

uitgebreid online marktonderzoek gehouden. 

De resultaten zijn geanalyseerd en uitgewerkt. 

Er zijn belangrijke inzichten verkregen in de 

onlinehandel van berengal, het natuurlijk en 

synthetische product, in de voorkeuren van 

lokale bevolking en de beweegredenen voor 

het gebruiken van berengal. Met deze inzichten 

kan er gerichter voorlichting plaatsvinden ter 

vermindering van het gebruik van berengal. In 

2021 wil men het project voortzetten, hierover 

zullen we later in het jaar schrijven. 

(partners: IUCN BSG, Oxford University)

Wereldwijd steunt Bears in Mind berenbeschermingsprojecten die beren in het wild beschermen en beren in nood helpen. 
Door deze projecten te steunen hopen wij een bijdrage te leveren aan een wereld waarin beer en mens in harmonie samen 
kunnen leven. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de activiteiten in 2020 en enkele nieuwe projecten voor 2021. 
Uitgebreide beschrijvingen van alle projecten vindt u op onze website: www.bearsinmind.org

Bulgarije 2017 - heden
In 2017 is begonnen met het in kaart brengen 

van de Oost-Balkan berenpopulatie. Hiervoor 

werden zogenaamde ‘non-invasieve’ genetische 

methoden gebruikt (het verzamelen van poep 

en haren voor DNA materiaal en analyse), 

werd een genetische databank aangelegd en 

zijn strategieën voor monitoring bepaald voor 

zowel Griekenland als Bulgarije. Dit alles om 

een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen van 

de huidige status van deze belangrijke beren 

populatie. Het onderzoek zou aan het einde van 

2020 zijn afgerond, echter konden de analyses 

in het lab van de Universiteit van Cardiff 

niet worden afgerond vanwege de corona-

maatregelen. In de loop van 2021 zal dit wel 

gebeuren. 

(partner: Balkani Wildlife Society)

ecuador 2016 - heden

Doel is om inzicht te krijgen in sociaal- en 

markeergedrag bij brilberen. Daarnaast 

inzicht krijgen in populatie dichtheden in het 

onderzoeksgebied en het in kaart brengen 

van de belangrijkste habitat kenmerken. Ook 

is er een database met genetisch materiaal 

aangelegd. De tussentijdse bevindingen zijn 

gepresenteerd tijdens het IBA (international 

Bear Association) berencongres in Slovenië. 

De eindresultaten zouden in september 2020 

gepresenteerd worden tijdens het IBA congres 

in Montana USA, maar die conferentie werd 

gecanceld vanwege de corona-maatregelen. 

Het onderzoeksteam heeft technieken in 

het veld verder weten te verbeteren. Er is 

data verzameld over het bijzondere gedrag 

en de lokale verspreiding van brilberen in de 

nevelwouden van Ecuador, maar ook over de 

conflicten tussen beer en mens. Het project 

zou eind 2020 zijn afgerond, maar heeft helaas 

ernstige vertraging ondervonden waardoor 

de werkzaamheden in 2021 doorlopen. 

Eindresultaten zullen tijdens het uitgestelde IBE 

congres in september worden gepresenteerd.

(partner: Universidad Técnica Particular de Loja)

Pakistan 2020 - heden
De afgelopen twintig jaar zijn er door de 

lokale bevolking weinig sporen van beren of 

waarnemingen van beren gezien in Noordelijk 

Pakistan. Maar uit historische gegevens blijkt 

dat beren hier wel degelijk in gezonde aantallen 

voorkwamen. In die periode van 20 jaar is 

er geen systematisch onderzoek uitgevoerd 

en bovendien ontbreekt het aan de juiste 

beschermings- en beheersmaatregelen in 

dit belangrijke berenhabitat. Deze situatie 

vraagt om een multidisciplinaire aanpak (o.a. 

veldonderzoek, consultaties en workshops in 

lokale gemeenschappen etc.) om de huidige 

status van deze soort in het doelgebied te 

onderzoeken en de verschillende problemen 

uiteen te zetten, alvorens samen met 

de regionale autoriteiten te werken aan 

oplossingen. Dit zal het eerste Aziatische 

zwarte beren  project zijn in de regio, welke 

volledig gericht is op deze iconisch soort. 

Bears in Mind financiert het onderzoek en de 

workshops. Ook in 2021 zullen we dit project 

blijven ondersteunen! 

(partner: Mountain Society for Research & 

Development)

roemenië 2018 - heden

In 2018 heeft Milvus haar omvangrijke werk 

om beren in Roemenië te beschermen en de 

publieke opinie van beren in een gunstiger licht 

te stellen voortgezet. Hoewel de jacht op beren 

is verboden, blijft de situatie erg gespannen en 

worden er regelmatig toch vergunningen voor 

het afschieten van ‘probleem’ beren verstrekt. 

Milvus heeft als doel het verbeteren van de 

publieke kennis en het accepteren van de soort, 

het verbeteren van de wetenschappelijke kennis 

en inzicht krijgen in fragmentatie en verlies van 

leefomgeving en de gevolgen daarvan voor de 

bevolking. Door de bevolking te informeren 

over de soort en wat te doen in geval van een 

mens-beer conflict wil Milvus het negatieve 

beeld dat  bestaat ten aanzien van beren 

verbeteren en zo conflicten verminderen. 

Inmiddels zijn er 7 van de 10 korte educatieve 

filmpjes gemaakt, soms met meer dan 200,000 

‘views’ per clip. Helaas staat de bescherming 

van de beren in Roemenië ernstig onder 

druk vanwege een schrikbarende toename 

in dodelijke incidenten in 2020 (maar liefst 

8 mensen), vele aanvallen door beren, maar 

ook veel meer beren die worden aangereden. 
vervolg op pag. 3

Ingrid Vermeulen
directeur Bears in Mind
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Dit wekt bij velen de indruk dat de populatie 

uit de hand aan het groeien is en drastische 

maatregelen genomen moeten worden. 

(partner: Milvus Group) 

rusland 2020 -  heden

In Rusland leven veel bruine beren, maar in 

sommige delen van het enorme land zijn de 

populaties geïsoleerd en is er niets bekend 

over de status. Zo ook de populatie in de regio 

Daghestan, in het zuidwesten van Rusland. Deze 

republiek grenst aan de Kaspische Zee en aan 

Georgië, waarmee het de berenpopulatie van 

het Noord Kaukasus gebergte deelt. Het doel 

van deze studie is om inzicht te krijgen in de 

kleine lokale berenpopulatie, het dieet en de 

ecologie. Daarnaast wordt een anti-stroperij 

brigade opgezet en wordt met behulp van 

workshops, excursies en schoolbezoeken 

getracht de kennis over de beren en hun 

bescherming te vergroten onder de lokale 

bevolking. Het is een arme regio, dus een grote 

uitdaging, maar een belangrijke schakel tussen 

de beren in de Kaukasus-landen (Georgië – 

Armenië & Azerbaijan) en Rusland. 

(partner: Caspian Institute of Biological Resources, 

Russian Academy of Sciences)

vietnam 2020 - heden 
Vorig jaar zijn we gestart met een zoektocht 

naar de laatste Maleise beren van Vietnam. 

Het doel van dit nieuwe project is om het 

voortbestaan van Maleise- of honingberen 

in Vietnam te bevestigen en de bescherming 

ervan als een hoge prioriteit te stellen. Begin 

2020 werd namelijk voor het eerst in 20 jaar 

in Vietnam een honingbeer gespot in Cat Tien 

National Park. Voor Bears in Mind reden 

genoeg om een onderzoek te financieren naar 

deze soort! De aanwezigheid van honingberen 

in dit gebied zal helpen aandacht en steun 

te vergaren voor het behoud van beren in 

Vietnam, die anders onopgemerkt zouden 

kunnen verdwijnen zoals ook de Indochinese 

tijger (Panthera tigris ssp. corbetti) en de 

Indochinese luipaard (Panthera pardus ssp. 

delacouri) in de recente geschiedenis uit 

Vietnam zijn verdwenen. 

(partner: Free the Bears)

BerenWeLzijn

Armenië 2020 - heden
Bears in Mind steunt haar partner in Armenië 

– FPWC – al jaren. Vanaf 2012 met de bouw 

van een nieuw groot berenverblijf in de 

dierentuin van Yerevan, waar een tiental van 

de in beslag genomen beren konden worden 

opgevangen. Vervolgens met diverse campagnes 

en reddingsacties. Sinds 2020 ondersteunen 

we hen met het verbeteren van de zorg en 

het welzijn van de 19 beren onder hun hoede 

in het Caucasus Wildlife Refuge. Om het 

natuurlijke gedrag te stimuleren is een speciaal 

dieet ontwikkeld. Daarnaast wordt er veel 

gedaan aan verrijking van de verblijven. Diverse 

speelobjecten zijn aangeschaft waar de beren 

gretig gebruik van maken: speciale (bear proof) 

speelballen, scheepstouwen, hangmatten, een 

‘wobble tree’ is neergezet. De verzorgers 

maken en veranderen dagelijks de samenstelling 

en diversiteit van de verrijkingsmaterialen en 

het voedsel om de beren gezond en bezig te 

houden! (partner: FPWC)

Bosnië 2018 - heden
In 2018 heeft de Bosnische partner van 

Bears in Mind een inventarisatie gemaakt 

van beren in nood in Bosnië en Herzegovina. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er 

11 beren onder slechte omstandigheden in 

gevangenschap leven. Er is een gedetailleerd 

handboek gemaakt van de bevindingen, en 

dit is gepresenteerd en overhandigd aan 

de overheid. Doel is het vinden van een 

structurele oplossing door de bouw van een 

opvangcentrum voor beren in Bosnië. De 

eerste fase, het vooronderzoek in de aanloop 

naar het opzetten van een berenopvang, is bijna 

afgerond. Inmiddels hebben Koen Cuyten en 

Ingrid Vermeulen een opzet gemaakt voor een 

project plan en de partner in Bosnië is inmiddels 

de financiële kant van het dit omvangrijke 

project in kaart aan het brengen. Helaas is ook 

dit project in 2020 stil komen te liggen, maar 

we hopen in 2021 de eerste paal de grond in te 

kunnen slaan! 

(partners: University of Banja Luka / NGO ‘EID’).

Georgië 2018 - heden
Samen met haar Georgische partners werkt 

Bears in Mind nog altijd aan oplossingen 

voor de vele beren in nood. Doel is om een 

grootschalige campagne op te zetten om 

de bevolking van Georgië ervan bewust te 

maken dat het (privé) houden van beren in 

gevangenschap niet kan en een negatieve 

invloed heeft op de fragiele wilde populatie. 

Door de plotseling onstabiele politieke situatie 

ten tijde van aanvang van het project in juni 

2019, werd de start uitgesteld tot november 

2019. In de paar maanden tot de corona-

pandemie de wereld in haar greep kreeg, werd 

de benodigde apparatuur aangeschaft. We 

hopen samen met de partners in Georgië na 

de lockdown die momenteel is ingesteld, het 

project weer op te kunnen pakken. (partners: 

NACRES en SEED) 

Oekraïne 2019 - heden
In Oekraïne leven momenteel naar schatting 

zo’n 400 beren onder erbarmelijke 

omstandigheden in gevangenschap. Een lokale 

NGO heeft een opvangcentrum voor enkele 

van deze beren en wil graag dit jaar verder 

uitbreiden. De bijdrage van Bears in Mind heeft 

betrekking op de inrichting van de veterinaire 

behandelkamer waar nieuwe beren binnen 

gebracht worden. Bears in Mind zal daarnaast, 

samen met enkele partners, een bezoek 

brengen aan Oekraïne om de problemen verder 

te inventariseren en samen met de overheid 

aan oplossingen te werken. Lees meer over 

dit project op pagina 7 van deze Berekrant. 

(partner: Eco-Halych, Ukraine)

www.bearalert.org 
Centrale, online database met meldingen 

van beren in nood van over de gehele 

wereld. Partners, NGOs, GOs, dierentuinen 

en particulieren kunnen hier een melding 

plaatsen. Bear Alert (www.bearalert.org)  is 

de website waar meldingen kunnen worden 

gemaakt. Dankzij dit platform kunnen we 

goed inventariseren waar beren in nood zich 

bevinden en zorgen dat zij een beter leven 

krijgen. Geregistreerden hebben toegang tot 

de informatie van individuele beren ten einde 

deze beren op een zo efficiënt mogelijke wijze 

te kunnen helpen.  

www.largebearenclosures.com 
Het succes en de ervaringen van Het 

Berenbos in Rhenen zijn vertaald naar een 

website. NGO’s, overheden en mensen uit de 

dierentuinwereld hebben zich geregistreerd en 

hebben toegang tot de inhoud van de website. 

Deze gebruiken ze als informatiebron bij het 

opzetten of aanpassen van berenverblijven. Eind 

2020 is begonnen om de gehele website in een 

nieuw jasje te steken, mede omdat het platform 

waarop de website in 2008 was gebouwd, 

niet meer compatible was en virusgevoelig 

bleek. Met behulp van het kennisplatform 

largebearenclosures.com werden in 2020 

over de hele wereld initiatieven gerealiseerd 

om de leefomstandigheden voor beren in 

gevangenschap te verbeteren. We hopen de 

website dit voorjaar weer live te kunnen zetten!

vOOrLichtinG & eDUcAtie

indonesië 2018 - heden

De educatiecampagne voor de bescherming van 

de Maleise beer is door Gabriella Fredriksson 

en haar team verder uitgebreid. In 2019 en 2020 

lag de focus met betrekking tot de bescherming 

van de Maleise beren op het in kaart brengen 

van de belangrijkste corridors in het leefgebied 

van deze kleinste beersoort en meer inzicht 

krijgen in de populatie. Dit project kan ook in 

2021 op steun van Bears in Mind rekenen en de 

activiteiten van Pro Natura Foundation zullen 

dit jaar worden voortgezet. 

(partner: Pro Natura Foundation)

nepal 2019 - heden

Het belangrijkste doel van dit project is om 

bestaande belangengroepen te betrekken bij 

de bescherming van Aziatische zwarte beren 

en hun leefgebied in Annapurna Conservation 

Area (ACA) in Nepal. Streven is het negatieve 

beeld van beren bij te stellen door gerichte 

informatiecampagnes en workshops voor de 

belangrijkste lokale doelgroepen. Daarnaast 

wordt verantwoord beren-toerisme binnen het 

ACA bevorderd en in een lokaal dorp getest. 

Een tussentijds rapport is binnen en inmiddels 

hebben er veel meetings met communities 

en de dorpshoofden plaats gevonden en is er 

veel educatie geweest op diverse scholen. Het 

project heeft door de coronapandemie ernstige 

vertraging opgelopen en werkzaamheden zijn 

grotendeels uitgesteld in 2020. Het project zal 

tot ver in dit jaar doorlopen. 

(partner: Biodiversity Conservation Society Nepal)

Slowakije 2019 - heden

Hier is het doel mens beer conflicten te 

vermijden in de dichter bevolkte gebieden. 

Specifiek zal dit project zich richten op de 

meest voorkomende conflicten; die tussen 

beer en bijenhouders met veelvuldige schade 

aan bijenkorven en bijenvolken tot gevolg. 

Hoofdzakelijk voorlichting op het gebied van 

non-invasieve bescherming van gewassen 

zonder dodelijke afloop of in gevangen name 

van de beer. (partner: Slovak Wildlife Society)

Groot Brittannië 2020 - heden 
Met een speciale focus op bruine beren, en 

in samenwerking met verschillende Britse 

dierentuinen, is het doel van dit project 

om de object-manipulatie capaciteiten en 

het probleemoplossende vermogen van 

verschillende grote carnivoren te testen. 

Hoewel het belang direct duidelijk is vanuit het 

oogpunt van deze dieren in gevangenschap – in 

termen van verrijking en verbetering van het 

welzijn van beren – heeft het project ook een 

theoretische basis. Hier vertellen we in de loop 

van 2021 graag meer over! 

(partner: University of Salford, Ecosystems & 

Environment Research Group)
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Sinds 2019 ben ik actief als knuffeldokter. Mijn 

eigen beer heet Bob de Beer, vandaar Bob de 

Berendokter. Ondanks de naam repareert 

hij alle soorten knuffels, hij discrimineert 

niet. Het is een (uit de hand gelopen) hobby, 

ik had geen idee dat er zoveel behoefte was 

aan knuffeldokters! Ik repareer gemiddeld 

3-4 knuffels per week en ondanks dat is 

de wachtlijst opgelopen tot november 

2022. Ik vraag alleen een vergoeding van 

materiaalkosten, onderhoud website en 

dergelijke. Als mensen iets extra’s geven als 

blijk van waardering, is dat natuurlijk erg fijn. 

Vaak geven mensen een extra donatie. Deze 

gaan naar Kika (Bob is een echte Kikabeer), 

Stichting Make a Wish (daar heeft Bob al 

twee opdrachten voor mogen doen) of naar 

het Berenbos. Want hoe gaaf is dat, dat deze 

knuffelbeer op zijn eigen manier geld in kan 

zamelen voor beren die slecht behandeld zijn 

door mensen! Het idee was om ieder jaar 

genoeg bij elkaar te sparen om 1x per jaar een 

kavel erbij te kunnen nemen. Maar de donaties 

komen zo snel binnen (en Bob werkt zo hard), 

dat we inmiddels al 4 percelen hebben. 2019 

omdat we toen echt begonnen zijn, 2020 omdat 

er in dat jaar nog meer patiëntjes kwamen, 

2022 omdat we dan ook nog volop bezig zijn 

en 1974 omdat dit mijn (Rolieneke, niet Bob) 

geboortejaar is en 2021 al vergeven was. 

Ik heb altijd knuffels gehad en maakte daar ook 

zelf kleertjes voor en repareerde ze. Toen ik 

kinderen kreeg, maakte ik voor hen kleren en 

toen dat niet “cool” meer was maakte ik kleren 

voor hun knuffels. Een paar jaar terug stelde 

mijn man voor om knuffeldokter te worden. 

Want hoe lang zouden de kinderen (inmiddels 

14 en 17) het nog leuk vinden om kleren voor 

hun knuffels te krijgen? De oudste maakte de 

website en de sociale media accounts (Bob 

heeft op Instagram al meer dan 850 volgers) en 

de jongste ontwierp het logo. En nu heb ik het 

er maar druk mee. Zo’n 75 % van de patiëntjes 

zijn van volwassenen. Heel veel mensen hebben 

nog een knuffel. Het geeft een gevoel van 

veiligheid en geborgenheid. Net als een huisdier 

dat kan. Als er iets is met je knuffel, dan kan 

dat heel erg zijn voor je. Ach, we zijn eraan 

gewend dat een hond, kat of konijn een naam 

heeft, speelgoed heeft, dat je daarmee naar de 

dierenarts gaat. Voor veel mensen geldt dit ook 

voor hun knuffel! Zeker in deze moeilijke tijd 

kan een knuffel belangrijk zijn. Daarom stop ik 

er nu zoveel vrije tijd in, om zoveel mogelijk 

mensen en knuffels te helpen. En dat we 

daarmee de beren in het Berenbos ook helpen, 

is super mooi. Bob is 6 april jarig, ik verwacht 

dat we dan ons 6e perceel erbij kunnen nemen!

BOB De BerenDOkter (DOOr rOLieneke ArtS-MeinDerSMA)

Wanneer je Stichting Bears in Mind wil opnemen in je testament kun je bij de notaris de volgende gegevens gebruiken:

Stichting Bears n Mind
Gevestigd te Grebbeweg 111, rhenen 

ingeschreven bij de kamer van koophandel Utrecht onder nummer 41186102

Bears in Mind is in het bezit van de AnBi status waar door we geen belasting betalen over jouw gift en komt het volledig ten 
goede aan de beren.

Photography Kitty van Gijzen
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BerencOMMUnicAtie in het 
neveLWOUD 

We hebben bijzonder nieuws te melden! 
Sinds vorig jaar steunen we onze partner 
Free the Bears (FTB) in hun zoektocht 
naar de laatste Maleise- of honingberen van 
Vietnam. Deze soort leek uitgestorven in 
dat land, al 20 jaar werden er geen beren 
meer gespot. Maar begin 2020 vond men 
mogelijke sporen van honingberen in een 
nationaal park in het zuiden van Vietnam. 
Dit gaf hoop dat de kleinste van de acht 
beersoorten stand weet te houden, en 
dat we er alles aan moeten doen om 
de bescherming van deze beren en hun 
leefgebied op te schroeven! Vandaar dat 
FTB, met hulp van Bears in Mind, een 
onderzoek startte waarbij cameravallen 
zijn uitgezet in vooraf nauwkeurig bepaalde 
gebieden die potentieel geschikt zijn voor 
honingberen of waar ze in de recente 
geschiedenis nog voorkwamen. 

Eind 2020 hadden we beet! Op één 
van de camera’s is een prachtige beer 
vastgelegd! Begin 2021, na controle van de 
verschillende cameraval stations kwam de 
vondst naar voren. FTB is erg hoopvol dat 
er op meerdere plekken beren onder de 
radar weten te overleven en gaat het aantal 
camera’s dan ook uitbreiden. We houden u 
op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

Nieuws!

herkennen
Om iets over diergedrag te kunnen vertellen, is 

het essentieel om zoveel mogelijk individuen te 

identificeren. Het proces van het identificeren 

van Brilberen door middel van cameravallen 

heeft een opmerkelijk voordeel in vergelijking 

met andere beersoorten, omdat Brilberen 

duidelijk te onderscheidende en unieke witte 

markeringen hebben die zich uitstrekken 

van hun gezicht via de nek tot hun borst. 

We gebruikten een computerprogramma 

in combinatie met de screenshots van de 

cameravallen waarop de witte markeringen heel 

goed te zien zijn, om de individuele Brilberen te 

identificeren. 

In 2020 zijn we erin geslaagd om het 

identificatieproces in beide studiegebieden af 

te ronden. We identificeerden 37 individuele 

beren in studiegebied 1, waarvan 26 mannetjes, 

zeven vrouwtjes, drie subvolwassenen en 

één jong. In studiegebied 2 identificeerden 

we in totaal 28 individuele beren, waarvan 18 

mannetjes, acht vrouwtjes, één subadult en één 

welp (zie figuur hieronder hoe we de beren 

identificeerden). 

Markeren
Gedragsactiviteiten kunnen worden ingedeeld 

op groepsniveau of op individueel niveau. 

Dit jaar zijn we begonnen met analyse op 

groepsniveau. Je zou kunnen denken dat we 

daarvoor alleen een onderscheid hoeven 

maken tussen leeftijd en geslacht van een 

individu, maar niet noodzakelijkerwijs zijn 

ID. Zodra we echter een beer aan zijn ID 

koppelen,en hij of zij verschijnt een volgende 

keer voor onze cameravallen zonder dat we 

direct de voortplantingsorganen kunnen zien, 

maakt het hebben van zijn ID het voor ons 

veel gemakkelijker om alle reeds bestaande 

en noodzakelijke informatie over leeftijd 

en het geslacht van die beer te verkrijgen. 

Om te zien of er veranderingen zijn in 

het markeergedrag tussen de leeftijd- en 

geslachtsgroepen van beren, hebben we 

markeer- en niet-markerende activiteiten 

van Brilberen geclassificeerd. Activiteiten 

zoals lopen, op de grond ruiken, aan boom 

ruiken, erectie of ‘flehmen’ (in de lucht 

ruiken) werden geclassificeerd als niet-

markerende activiteiten. En we classificeerden 

het wrijven van het lijf langs een boom, 

klauwmarkering, bijten in een boom, 

likken, plassen en voetzoolmarkeergedrag 

als markeringsactiviteiten. Deze 

markeringsactiviteiten worden meer 

waargenomen bij volwassen mannelijke beren. 

Welke boom?
Een van onze belangrijkste doelen van dit 

onderzoek is om erachter te komen welke 

bomen de voorkeur van Brilberen hebben 

voor geurmarkering in nevelwouden. Tijdens 

het veldseizoen in 2019 registreerden we 

GPS-posities van 133 markeringsplaatsen in 

studiegebied 1 en 107 markeringsplaatsen in 

Mijn naam is Eva Filipczykova en ik doe al een paar jaar onderzoek naar de bijzondere Brilberen in Ecuador. Er is nog niet 
zoveel bekend over deze beersoort en hij is moeilijk te bestuderen. Het huidige project is gestart in 2016 met financiële 
steun van Bears in Mind en richt zich op onderzoek naar het markeergedrag van Brilberen, maar ook de bescherming van 
deze soort, in twee studiegebieden in Ecuador. Daarvoor hebben we cameravallen, habitatmeettechnieken, maar ook een 
drone (UAV) gebruikt. We werken samen met de lokale Universidad Tecnica Particular de Loja, gidsen, gemeenschappen 
en de organisatie ‘Nature and Culture International’. Dankzij de steun van Bears in Mind hebben we ons veldwerk in 
Ecuador in 2019 met succes kunnen volbrengen en in 2020 onze statistische analyses kunnen verdiepen. 

studiegebied 2. Van de meest gemarkeerde 

bomen maten we de vegetatiekarakteristieken, 

zoals boomsoort en diameter op borsthoogte 

(DBH). Het is belangrijk om te weten dat 

het onderzoek plaatsvindt in nevelwoud-

ecosystemen met de hoogste biodiversiteit 

ter wereld. Het kostte ons daarom behoorlijk 

wat tijd om alle verzamelde boomsoorten 

te identificeren. We hebben uiteindelijk alle 

62 verzamelde boomsoorten in studiegebied 

1 en 74 boomsoorten in studiegebied 2 

geïdentificeerd. Met zo’n hoge diversiteit was 

het best ingewikkeld om te modelleren of één 

/ meerdere soorten de voorkeur van beren 

hadden voor markering. Omdat de meeste van 

onze verzamelde soorten zeer zeldzame, vaak 

endemische soorten zijn, vonden we slechts een 

beperkt aantal eigenschappen voor elke soort 

in een speciale database. Volgens onze analyses 

en modellen gaf de Brilbeer er de voorkeur aan 

om te markeren op kleinere bomen met harder 

hout, grotere en dikkere bladeren en kleinere 

zaden in studiegebied 1. 

Leefgebied brilbeer

Dronegebruik brilbeer

Nevelwoud met bromelias

vervolg op pag. 8
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Robert Buchanan
Gefeliciteerd, je kunt nu officieel individuele Brilberen herkennen!

kies 1 van de 2 
bovenstaande beren die je 
na wilt tekenen (of allebei!), 
en identificeer deze eerst. 
controleer of het een 
mannetje, een vrouwtje of 
een welp is. zodra je die 
informatie weet, kies je de 
juiste afbeelding van je beer 
in het rechts afgebeelde 
identificatieschema en 
begin je met het tekenen 
van de unieke gezichts-, 
nek- en borsttekening van 
de beer. je kunt zwarte en 
witte / gele kleurpotloden 
gebruiken, of verschillende 
kleuren, zolang het contrast 
tussen donker berenhaar en 
de witachtige aftekeningen 
maar zichtbaar is. 

Herkenningsspel 
van de Brilbeer 

Beren-identificatie schema:

in deze Berekrant hebben we 
je al kennis laten maken met de 
Brilbeer. We gaan je hier laten 
zien hoe het in zijn werk gaat om 
een wilde Brilbeer te herkennen. 
Om het gedrag van Brilberen 
te bestuderen, hebben we 
cameravallen in de nevelwouden 
van ecuador geplaatst. Deze 
cameravallen maken video’s van 
de beren. in vergelijking met 
andere beersoorten, zijn Brilberen 
het gemakkelijkst onderling te 
herkennen, omdat elke individuele 
beer een unieke en duidelijke 
witachtige tekening heeft die zich 
uitstrekt van zijn gezicht, zijn nek 
tot zijn borst. Om een Brilbeer te 
herkennen, maken we eerst zoveel 
mogelijk duidelijke snapshots van 
een of meerdere cameravideo(s). 
hiernaast kun je dergelijke 
snapshots zien. elke set snapshots 
vertegenwoordigt slechts één 
beer, die altijd vanuit verschillende 
hoeken wordt weergegeven door 
onze verschillende cameravallen. 
een mannetje wordt aangeduid met 
het symbool      en een vrouwtje 
wordt aangeduid met het symbool 
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Grote uitdaging
In 2016 heeft deze organisatie een Berenbos 

in Halych Nationaal Park gebouwd, om in 

eerste instantie vier bruine beren in nood 

op te vangen. Het probleem met beren 

in gevangenschap is in Oekraïne enorm; 

naar schatting leven er zo’n 400 beren 

onder beroerde omstandigheden in privé 

dierenparkjes, bij restaurants en in achtertuinen 

van mensen. Samen met haar Duitse partner 

Welttierschutzgesellschaft e.V., heeft Eco-

Halych in kaart gebracht waar deze dieren 

allemaal zitten. Deze database helpt hen om te 

bepalen welke beren als eerste gered moeten 

worden, maar maakt ook duidelijk aan de 

regering dat er een einde moet komen aan deze 

vorm van berenmisbruik. Het was de bedoeling 

om in maart 2020 met een aantal organisaties, 

waaronder Bears in Mind, gesprekken te 

voeren met de verantwoordelijke Ministeries 

om te werken aan oplossingen voor de beren. 

Daarnaast zouden we diverse opvangcentra 

in het land bezoeken om te kijken waar 

samenwerking versterkt zou kunnen 

worden, om zo nog meer beren te helpen. 

Helaas, vanwege de reisbeperkingen n.a.v. de 

COVID-19 pandemie, is dit niet doorgegaan 

en wachten we nu op het moment dat we 

weer veilig kunnen afreizen naar de Oekraïne. 

nieuwe opvang
Eco-Halych heeft gelukkig niet stilgezeten en 

zijn sinds het voorjaar van 2020 betrokken 

bij het management van een nieuw 

opvangcentrum voor grote roofdieren, en dan 

met name beren, genaamd ‘Arden’. Bears in 

Mind geeft met regelmaat adviezen over de 

bouw en uitbreiding van de diverse verblijven 

en het samenvoegen van beren en ook beren 

en wolven. Het gebied wat gereserveerd 

is voor de beren (en wolven) is 32 hectare 

Bears in Mind deed eerder een donatie aan haar partner Eco-Halych 
in de Oekraïne. Met dit geld hebben ze de kliniek bij hun nieuwe 
berenopvangcentrum kunnen uitrusten van de meest essentiële medische 
apparatuur om beren te kunnen behandelen. Beren die veelal binnenkomen van 
de meest erbarmelijke omstandigheden, en specialistische zorg nodig hebben. 

groot! Dat is 16x Het Berenbos in Rhenen! 

We hebben hen het afgelopen jaar financieel 

geholpen met de inrichting van de veterinaire 

kliniek, met name de essentiële instrumenten en 

basisbehoeften zijn aangekocht:     

•  Een elektrische in hoogte verstelbare 

operatietafel, speciaal voor hen ontworpen om 

volwassen mannelijke beren te kunnen dragen.

•  Een presenteertafel met verschillende hoogtes 

voor chirurgische instrumenten.

•  Een speciale operatielamp die geen schaduw 

veroorzaakt.

•  Een autoclaaf (een toestel waar d.m.v. stoom 

onder druk vloeistoffen, instrumenten, glas, 

bepaalde plastieken en doeken gesteriliseerd 

kunnen worden).

• Een zuurstofconcentrator.

• Diverse chirurgische instrumenten.     

De nabije toekomst…
We hopen samen met de internationale 

organisaties die actief zijn in de Oekraïne 

(Welttierschutzgesellschaft, Stiftung für 

Bären, Vier Pfoten, het Poolse Instituut voor 

Natuurbescherming en Bears in Mind) om dit 

jaar de plannen te hervatten en te werken aan 

een oplossing voor de berenproblematiek in de 

Oekraïne. 
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Begin oktober 2020 kwam er een verzoek via 

het EARS (European Alliance of Rescue Centres 

& Sanctuaries) netwerk binnen. Bears in Mind is 

hier onderdeel van. Een dierenpark in Engeland, 

Port Lympne Reserve – onderdeel van de 

Aspinall Foundation, wilde een opvangverblijf 

voor bruine beren bouwen en vroeg in het 

EARS netwerk of er misschien vijf beren in 

nood waren die hier zouden kunnen worden 

opgevangen. Dat horen we niet vaak! Meestal 

is het andersom. Er is immers veel te weinig 

plek om beren in nood op te vangen en met 

veel moeite plaatsen we jaarlijks een handje 

vol in Europese sactuaries of dierentuinen. 

Nu had Bears in Mind een paar weken eerder 

een melding gekregen van 6(!) beren in een 

pretpark in Andorra. Die dieren moesten 

daar weg omdat het dierentuin deel van het 

pretpark voorgoed de deuren gaat sluiten. We 

zaten met de handen in het haar, waar konden 

we zes beren plaatsen?! Aspinall Foundation 

kwam dus op een perfect moment en Bears in 

Mind bood hen direct deze kans om een hele 

berenfamilie in 1x onderdak te bieden. Het zou 

gaan om beren Julio (mannetje van 13 jaar), 

Enciam (vrouwtje van 11) en Neu (vrouwtje van 

10), met drie pasgeboren jongen (één beertje 

is inmiddels overleden, op de foto links zijn er 

nog 4). 

“Inmiddels heeft men een crowdfunding actie 

opgezet om extra geld in te zamelen voor de 

bouw van het verblijf, en wordt er tegelijkertijd 

hard gewerkt in Port Lympne Reserve om het 

verblijf zo snel als mogelijk af te krijgen. 

Een hele klus gezien de lockdown maatregelen 

van dit moment!”

Dit resultaat zou erop kunnen wijzen dat 

beren in studiegebied 1 het wrijven van 

vruchtdragende bomen vermijden, die ook hun 

belangrijkste voedselbronnen zijn. Deze bomen 

zijn meestal erg hoog met grote en zware 

zaden. 

Algoritme
Tenslotte hebben we enkele eerste resultaten 

binnen wat de invloed is van diverse ruimtelijke 

variabelen op de posities van markeringslocaties 

van de beren. Afstand tot water, schaduw van 

heuvels in de avond en afstand tot weilanden 

(gekapt woud waar soms koeien op grazen) 

blijken de belangrijkste variabelen te zijn voor 

Brilberen waar ze in studiegebied 1 bomen 

gaan markeren. Een algoritme voor machine 

learning genaamd ‘Random Forest’ voorspelde 

BriLBeren - vervOLG PAGinA 5
bovendien ook waar er potentieel meer 

markeringlocaties kunnen zijn in studiegebied 1.

Door: Eva Filipczykova MSc 

Projectleider Andean bear research Ecuador

https://andeanbearblog.wordpress.com/ 

Vrouwtje met jongen

Cameraval brilbeer

Eva onderzoekt sporen

Leefgebied beren maakt plaats voor grasland koeien Familie in berengebied Meten is weten!

Sporenonderzoek
brilbeer
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INTERNETSITE / WEBSHOP

VORMGEVING / ONTWERP

PRODUCTFOTOGRAFIE

PRINT- EN DRUKWERK

APPELBOOGERD 2, TIEL 
 

•  0344 632174
• INFO@CARDSHOP.NU  
• UW-SITE-ONLINE.NL
• UW-DRUKWERK-ONLINE.NL
• CARDSHOP.NU

Afspraak maken: cardshop.nu/agenda 

BEREGOEIE
KALeNDER

Cadeautip! Jaarkalender 2021
Elke maand genieten van deze prachtige beren en wolven van Het Berenbos 
op een luxe A4 kalender.

Met de aankoop van een kalender steunt u ook onze geweldige 
berenprojecten. Bestel het op:

https://www.berengoed.nl/product/jaarkalender-2021

Wilt u ons werk een extra steuntje 
geven? Gebruik dan deze QR code 
(richt de camera van uw mobiele 
telefoon op de QR code en open de 
webpagina) om een bijdrage over 
te maken, of maak via internet 
bankieren een gift over naar 
NL26TRIO0254692664. 

Alvast hartelijk dank!
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check ook onze 
FacebookpaginaBeer tOry OverLeDen

Berin Tory, tweelingzus van Wolke, is eind 

vorig jaar overleden. In augustus 2019 was ze 

nog met haar zus door de CT-scan gehaald, uit 

voorzorg gezien haar respectabele leeftijd van 

27 jaar. Toen was zichtbaar dat beide beren 

spondylose (een vorm van artrose) hadden. 

Spondylose is een chronische aandoening van 

de wervelkolom waarbij de wervels en de 

tussenwervelschijven aangetast raken. Deze 

slijtage leidt uiteindelijk tot de vorming van 

botwoekeringen tussen de ruggenwervels en 

kan stijfheid en veel pijn veroorzaken. Deze 

aandoening, die regelmatig voorkomt bij oudere 

beren in gevangenschap, is onomkeerbaar. Tory 

raakte een week geleden verlamd van haar 

middel naar beneden. Ze kreeg pijnstillers maar 

reageerde nauwelijks op de medicatie. Met 

pijn in ons hart is besloten om Tory in te laten 

slapen. 

eén van de drie
De drieling Axel, Wolke en Tory werd begin 

1993 geboren in een Duits dierenpark. Helaas 

was de geboorte van de bruine berendrieling 

niet echt gewenst en konden de drie jonge 

beertjes wegens plaatsgebrek niet in het 

dierenpark blijven. Ze werden uiteindelijk 

aan een rondreizend circus meegegeven waar 

de drieling in erbarmelijke omstandigheden 

terechtkwam. Weggestopt in een muffe, 

donkere circuswagen in een veel te kleine kooi, 

kon de berendrieling zich amper bewegen. 

Alleen tijdens de circusvoorstellingen mocht 

het drietal even hun kooi verlaten om de 

aangeleerde kunstjes aan het publiek te 

vertonen. Een Duitse dierenbeschermer trok 

zich het lot van de drie erg aan en uiteindelijk 

werd contact gelegd met Het Berenbos. In 

sterk vermagerde toestand kwamen ze hier 

op 21 november 1994 aan. Sindsdien kon de 

berendrieling zich uitleven in het twee hectare 

grote bos, waar ze hun ellendige verleden 

voorgoed achter zich hebben gelaten. Na een 

aantal mooie, zorgeloze jaren in Het Berenbos 

overleed broer Axel in maart 2002 onverwacht. 

De beide zusjes Wolke en Tory moesten het 

sinds die tijd zonder hun broertje Axel stellen, 

maar waren een bekend en door de andere 

beren soms gevreesd duo in Het Berenbos. We 

zijn verdrietig, maar tegelijkertijd blij dat Tory 

zo lang van haar bere-leven in Het Berenbos 

heeft mogen genieten.
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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 108

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

Diversen

Akkerbloemen mix €   2,00

Postzegels vel 10 stuks € 15,00

Drinkfles € 12,95

Knuffels

PlAn  bruine / zwarte beer - grijze / zwarte wolf
Kleur doorhalen die niet van toepassing is.

€ 12,95

oRGAnIC ColleCtIon wolf / beer
Kleur doorhalen die niet van toepassing is.

€  7,95

sUPeR soFtIes wolf / beer
Kleur doorhalen die niet van toepassing is.

€ 12,95

t-sHIRt

Muts € 24,95

‘stay true stay wild’
Maten: xs, s, m, l, xl

€ 24,95

‘What’s good for bears’
Dames wit of lichtblauw maat 36 / 38
Heren wit maat l / Xl

€ 19,95

oRIGAMI KettInG

Beer goud / zilver
Kleur doorhalen die niet van toepassing is.

€ 14,95

Wolf goud / zilver
Kleur doorhalen die niet van toepassing is.

€ 14,95

                                                              subtotaal €

                                       extra donatie (optioneel) €

                                                      Verzendkosten €

                                                                   Totaal €

Verzendkosten binnen nederland bedragen € 4,25. 
Verzending binnen Europa kost € 11,50  
en voor overige landen betaalt u € 19,- aan verzendkosten.

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

PLAN grijze wolf             PLAN zwarte beer        PLAN bruine beer                      PLAN zwarte wolf                                                                                                                  Drinkfles

Supersoftie beer                        Supersoftie wolf                        Organic collection beer          Organic collection wolf            Postzegels                                                      Bloemzaadjes

Berenmuts                                   Stay wild t-shirt                    Whats good for bears t-shirt                                                         Origami ketting goud/zilver, beer/ wolf 

uitverkocht uitverkocht
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Elk jaar houden we voor onze donateurs, 

kaveleigenaren, schenkers het beregezellige 

Berefeest.

Vorig jaar, 2020 was het voor het eerst in lange 

tijd dat we dit niet door konden laten gaan. 

Gelukkig had u hiervoor begrip. Zoals het 

er nu naar uitziet zullen we ook dit jaar het 

Berefeest over moeten slaan. Er is nog teveel 

onzeker om nu te kunnen gaan plannen voor het 

gezellige evenement. Uiteraard zullen we u niet 

teleurstellen met een alternatief en we hopen u 

hier spoedig meer over te kunnen berichten. U 

zult zoals gewoonlijk ook weer vrijkaartcodes 

ontvangen voor geselecteerde data, echter 

omdat we nu nog niet weten wanneer het park 

weer open kan en hoe het jaar gaat lopen kunnen 

we nog geen data selecteren! Zodra er vanuit de 

overheid weer meer toegestaan wordt en het 

park ook weer opengesteld kan worden voor 

bezoekers, zullen we direct data selecteren en u 

de codes toezenden. Even geduld dus nog, maar 

ze komen uw kant op!

In 2020 hebben we 33 mede-eigenaren mogen 

verwelkomen, 33 maal een stukje berenbos van 

10m2.

Wilt u ook een stukje berenbos bezitten? Kijk dan 

op www.bearsinmind.org/Steun-ons/een-stuk-

berenbos-kopen. Misschien ook leuk als kado?

We hebben weer een aantal donateurs 

mogen verwelkomen bij de club Vrienden 

voor de Beer! Welkom Bjorn Barnas!

Voor een bedrag van minimaal € 100,00 

per jaar bent u lid van de club ‘Vrienden 

van de Beer’. Als Vriend van de beer 

ontvangt u vier maal per jaar de Berekrant 

en een jaarlijkse uitnodiging voor het 

‘Berefeest’. Bovendien vermelden wij 

uw naam of die van uw organisatie 

en eventueel internetadres op onze 

website en in een van de uitgaven van de 

Berekrant. Anoniem blijven is natuurlijk 

ook geen probleem.

Om u op te geven voor de club ‘Vrienden 

van de Beer’ kunt u uw gegevens 

achterlaten via: www.bearsinmind.org/

Steun-ons/vrienden-van-de-beer

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 (CardShop.nu, 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

BereFeeSt 2021

kAveLS

vrienDen vAn De Beer 

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!

Ben je op zoek naar een webshop 
waar je buitenlands eten kunt kopen 
in Nederland? 
Dan hoef je vanaf nu niet meer verder 
te zoeken! Earth Bear brengt jouw 
geliefde etenswaren uit het buitenland 
op de Nederlandse markt. Zo hoef je 
niet langer meer te fantaseren over 
je favoriete etenswaren van op reis, 
maar kun je deze buitenlandse snacks 
ook online bestellen vanaf je bank in 
Nederland.

Of je nou buitenlandse snacks online 
wil bestellen op basis van eerdere 
ervaringen of juist graag buitenlands 
eten wil kopen in Nederland om 
uitgebreide recepten te creëren, bij 
Earth Bear is het allemaal mogelijk. 

Wist je dat wij ook wekelijks nieuwe 
recepten op ons blog publiceren?
Ontdek ons unieke assortiment en kijk 
of jouw favoriete buitenlandse snacks al 
beschikbaar zijn om online te bestellen. 
Bestel je op werkdagen vóór 15.00 uur, 
dan kun je de volgende werkdag al van je 
bestelling genieten!


