
De eerste melding
In 2019 kreeg Bears in Mind een vreemde 

melding over beren bij een speeltuin in de 

Oekraïne. Een Engels-Russische partner 

organisatie vertelde over twee beren die 

onder erbarmelijke omstandigheden naast 

een speeltuin leefden. Het is onderdeel van 

de ‘Zaporizhzhya Children’s Railway Station’ 

– een soort themapark gericht op kinderen 

die van alles kunnen leren over treinen. Er 

is ook een mini-zoo, waar de twee beren 

deel van uitmaken, evenals o.a. een wolf, een 

paar lama´s, vossen en vogels zijn er te zien. 

Allemaal in kleine kale hokjes. Helaas kon 

Bears in Mind in 2019 niet veel doen, ook was 

er geen opvangplek destijds in Het Berenbos.

Nu, twee jaar later, kregen we weer bericht 

van de eigenaar die bijna smeekte om de 

beren een betere toekomst te geven. De 

situatie is namelijk erg verslechterd voor 

het themapark vanwege alle beperkende 

maatregelen n.a.v. COVID-19. Daarnaast 

is de urgentie om iets te doen nog groter 

geworden omdat we er recentelijk achter zijn 

gekomen dat het oudere vrouwtje ieder jaar 

jongen heeft gekregen, die ook iedere keer 

dood zijn gegaan. Ze zit opgesloten in een hok 

samen met het mannetje. Beren planten zich 

zelfs onder deze omstandigheden nog voort. 

De eigenaar heeft geen mogelijkheid om ze 

te scheiden en er zijn ook geen dierenartsen 

die het mannetje kunnen castreren. Daar is 

geen geld voor en een ervaren dierenarts is 

pas honderden kilometers verderop in de 

hoofdstad te vinden. 

Bears in Mind en Ouwehands Dierenpark 

hebben de handen ineen geslagen om deze 

twee beren een beerwaardige toekomst te 

geven. We zijn direct aan de slag gegaan, 

samen met onze lokale partner Eco-Halych 

(EH). EH heeft van Bears in Mind eerder hulp 

gekregen bij het inrichten van hun kliniek 

voor beren, naast het lokale opvangcentrum. 

Besloten is dat de beren het beste naar Het 

Berenbos kunnen komen!

Wat komt er allemaal bij kijken
Daar ontstond al wel gelijk de volgende 

uitdaging; wanneer dieren vanuit het 

buitenland naar Nederland komen moeten ze 

eerst in quarantaine, een bekend verschijnsel 

deze tijd. Het quarantaine verblijf van de 

beren bestaat al sinds de oprichting van Het 

Berenbos in 1993. Het quarantaine verblijf 

is verouderd en voldoet niet meer aan de 

Deze zomer staat er iets bijzonders te gebeuren! Na zes 
jaar kunnen we weer nieuwe bewoners in Het Berenbos 
gaan verwelkomen. Op dit moment leven er acht beren in 
Het Berenbos: Wolke, Dadon, Bjorna, Duuk, Igor, Mincho, 
Pesho en Maria. Ze krijgen gezelschap van een oudere 
vrouwtjesbeer en een jong mannetje. 
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Beste Berenbeschermer,

We zullen maar meteen met de 
spreekwoordelijke deur in huis vallen: ook 
Bears in Mind heeft het op dit moment 
moeilijk in deze langdurige crisis. Deels 
omdat Ouwehands Dierenpark al een tijd 
gesloten is en er geen publiek de dierentuin 
in mag. Hierdoor lopen we behoorlijk wat 
donaties mis in bijvoorbeeld de diverse 
spaarpotten in Het Berenbos. Maar 
bezoekers melden zich ook met enige 
regelmaat na een wandeling door Het 
Berenbos bij de receptie van het dierenpark 
met de vraag of het mogelijk is om een kavel 
te kopen of om donateur te worden. 

Allemaal inkomsten voor de stichting, 
groot en klein, die we hard nodig hebben 
om over de gehele wereld de vele 
berenbeschermingsprojecten te kunnen 
blijven ondersteunen en de diverse 
berenreddingsmissies uit te kunnen voeren.

    
Een belangrijke missie die we de komende 
maanden gaan uitvoeren, en waar we alle 
financiële hulp bij kunnen gebruiken, is de 
berenreddingsmissie in de Oekraïne. Hierover 
schrijven we op de eerste twee pagina’s van 
deze Berekrant. Het transport dat we half 
juni gepland hebben is vanwege de afstand 
en de ligging buiten de EU een behoorlijke 
kostbare aangelegenheid. Daarnaast moet 
de berenquarantaine verbouwd worden om 
de nieuwe bewoners te mogen ontvangen. 
Ouwehands Dierenpark heeft het financieel 
enorm zwaar dus we hopen via deze actie 
hiervoor de benodigde inkomsten te 
genereren. Het is een groot bedrag dat in 
totaal nodig is om twee beren een nieuw leven 
te kunnen geven in Het Berenbos. Maar dat 
mag geen reden zijn om deze beren in nood 
daar aan hun lot over te laten! Dus we hopen 
op uw steun de komende tijd. Via de speciale 
website kunt u gemakkelijk een donatie 
doen, waarvoor we erg dankbaar zijn. Want 
vele kleine donaties maken het uiteindelijk 

mogelijk om de beren hierheen te halen!

Op pagina 3 in deze Berekrant is te lezen op 
welke wijze onze partner in Roemenië knokt 
tegen de negatieve houding t.o.v. beren en 
het vele nepnieuws wat over beren verspreid 
wordt door de politiek en de massamedia. 
Milvus ontwikkelt korte educatieve en 
feitelijke films over beren – 10 in totaal. Een 
andere rode draad in hun activiteiten zijn 
de interventies als er ergens een weesbeer 
opduikt. 

Over een weesbeer waar we al meer dan 
anderhalf jaar hard voor hebben geknokt, 
lees je alles op pagina 5. 

In april is de Project Commissie weer bij 
elkaar gekomen. Hier hebben we besloten 
welke projecten we in het eerste deel 
van 2021 gaan ondersteunen en welke 
lopende projecten verlenging krijgen. Het 
Roemeense weesberen project wordt 
weer gesteund. Dit voorjaar gaan ze een 
nieuwe voedermethode ontwikkelen. Een 
speciale kabelbaan wordt aangelegd om de 
weesberen in het bos op afstand te kunnen 
voeren, zonder dat er mensen in de buurt 
komen. Dit is erg belangrijk voor de latere 
overlevingskansen van de beertjes, zodra ze 
na twee jaar worden vrijgelaten. We willen 

dat de beertjes absoluut geen associatie 
hebben tussen voer en mensen. Verder gaan 
we een nieuw project in het hoge noorden 
van India ondersteunen. Hier gaan ze met 
de lokale gemeenschappen een educatie en 
beschermingsproject op poten zetten om 
de ernstig bedreigde Himalaya bruine beer 
beter te beschermen. Daarnaast zijn er nog 
drie andere projecten die mogelijk worden 
ondersteund; in Pakistan, de Oekraïne en 
Ecuador. Maar dit hangt nog even af van een 
aantal belangrijke lokale factoren die extra 
toelichting nodig hebben om goedkeuring 
te krijgen. De Project Commissie is zeer 
kritisch, we kunnen iedere Euro immers 
maar 1x uitgeven! De tweede ronde 
voor projectenaanvragen is gepland op 
1 september van dit jaar. Op deze wijze 
blijven we over de gehele wereld actief als 
het gaat om de bescherming van de beer en 
zijn leefgebied, bewustwording en draagvlak 
creëren voor mensen die met beren leven en 
natuurlijk het verbeteren van het welzijn van 
de vele beren in gevangenschap. 
Allemaal dankzij de hulp van onze trouwe 
donateurs! 

Veel leesplezier!

Een beresterke groet, 
Koen

eisen voor veilige opvang en moet dringend 

opgeknapt worden. Alhoewel dit al een poosje 

op de planning stond, werd dit natuurlijk 

door het sluiten van de dierentuin vanwege 

COVID-19 en het uitblijven van inkomsten 

voor de dierentuin, op de lange baan geschoven. 

De dierentuin heeft al haar financiële middelen 

nodig om de dieren te verzorgen en te voeren. 

Hierom hebben Ouwehands Dierenpark en 

Bears in Mind de handen ineen geslagen en zijn 

we een crowdfunding actie gestart om deze 

beren toch een beerwaardig bestaan te kunnen 

geven in Het Berenbos. 

Officiële status
Op het moment dat hier in Nederland al hard 

gewerkt wordt, wordt er tegelijkertijd nog veel 

meer werk achter de schermen verricht. In de 

maanden voorafgaand aan het transport moeten 

de officiële documenten worden aangevraagd, 

de beren worden gevaccineerd en krijgt elke 

beer een microchip met een uniek nummer. Dit 

nummer staat in alle officiële documenten en in 

het paspoort wat elke beer krijgt. Het is vaak 

een behoorlijke puzzel om de documenten en 

vergunningen op orde te krijgen, omdat meestal 

de herkomst van de beren onbekend is – in 

de meeste gevallen zijn ze illegaal verkregen. 

In deze corona tijd allemaal extra uitdagingen. 

Taak voor ons om ze een officiële status te 

geven.

Het transport van de beren
Een transport is altijd een delicate gebeurtenis 

dat alleen uitgevoerd kan worden door 

specialisten. Het wordt dan ook uitgevoerd 

door een bedrijf dat gespecialiseerd is in 

het vervoeren van dierentuindieren, Ekipa. 

Een kostbare gebeurtenis omdat het een 

intensieve reis met veel kilometers over slecht 

begaanbare wegen betreft. Rust en specialisme 

zijn dan vereiste, zeker omdat de beren zeer 

waarschijnlijk niet in de beste fysieke toestand 

verkeren. Ekipa heeft pas geleden al twee 

‘op maat’ gemaakte nieuwe transportkisten 

van aluminium gemaakt voor Bears in Mind, 

een hele verbetering ten opzichte van de 

verouderde houten transportkisten. Deze 

nieuwe kisten zijn steviger, lichter in gebruik en 

er is rekening gehouden met voer openingen en 

drinkbakken. 

De omgeving waarin deze beren zich 

momenteel bevinden is dag in dag uit enorm 

stressvol leven. Ook zal het transport straks 

spannend en stressvol voor de beren zijn, er 

kan altijd iets misgaan met de beren. Het is 

een middel wat ze naar een verbetering brengt 

ten opzichte van het leven wat ze hadden. Ze 

krijgen tijdens het transport het juiste voer en 

aandacht, wat vaak op zich al een verbetering 

is van waar ze vandaan komen. Bij aankomst 

in Het Berenbos wordt dit alleen nog maar 

beter! De ervaring leert dat de meeste beren 

over het algemeen juist heel rustig zijn tijdens 

een transport. Bij aankomst in Ouwehands 

Dierenpark in Nederland, in Het Berenbos, 

kunnen de beren eerst uitrusten in de 

quarantaine. 

LEES VERDER OP PAGINA 4

Het mannetje Het vrouwtje Ljalja

Naast een speeltuin

Een betere toekomst voor beren in nood!
Koen Cuyten

Project Manager
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Tegenwoordig worden we overspoeld met 

zogenaamd ‘fake news’ of nieuws wat ver van 

de feitelijke waarheid staat. Het is soms lastig 

navigeren op het internet, en het verschil tussen 

feit en fictie te onderscheiden. Sinds begin 

2019 ondersteund Bears in Mind een project 

van haar partner Milvus Group in Roemenië 

dat tot doel heeft de sociale acceptatie van 

beren te verbeteren. Hier speelt ‘fake news’ 

een grote rol, want de massamedia en met 

name ook de politiek (in de hand gespeeld door 

de jagerslobby) verspreiden op grote schaal 

negatieve berichten en nepnieuws over beren in 

Roemenië. 

Miniserie
Dit willen we tegengaan door een mini-serie 

op internet te publiceren met feiten over 

beren. De serie bestaat uit korte filmclips over 

beerbiologie, ecologie, beheer en bescherming. 

In april 2019 verscheen de eerste episode over 

winterrust. In mei van hetzelfde jaar verscheen 

een episode over berenwelpen. In september 

verscheen de derde episode over voortplanting 

bij beren. De vierde episode verscheen 

in oktober van 2019 met als rode draad 

radiotelemetrie (middels radiokragen). Episode 

5 ging over het dieet van wilde beren en 

verscheen in februari 2020. Episode 6 ging over 

het vangen van zogenaamde ‘probleemberen’ 

die vervolgens elders werden vrijgelaten. Deze 

werd in september 2020 gepubliceerd. De 7de 

episode ging over beren & wegen (barrières) 

en verscheen in december van 2020. De 8ste 

episode in deze serie is onlangs verschenen, 

met Pasen, en ging in op misvattingen over 

beren in Roemenië.   

Fabeltjes
In deze achtste episode wordt ingegaan op de 

drie meest voorkomende misvattingen met 

betrekking tot beren in Roemenië:  

1) In Roemenië leven verschillende soorten 

beren nog steeds wijdverspreid onder de 

plattelandsbevolking. Er leeft maar 1 soort 

in Roemenië (net als in heel Europa), maar 

door verschillende vachtkleuren en verschil in 

grootte heerst er verwarring.

2) Beren worden uit bossen verdreven 

en komen dichtbij dorpen en steden door 

bosexploitatie – actief en wijdverspreid door 

Feiten over beren tegen ‘Fake neWs’

activisten en dierenwelzijn mensen, en ook 

aangemoedigd door een enorme campagne en 

het resultaat van een “massahysterie”-achtig 

fenomeen in verband met illegale houtkap in 

Roemenië (wat wel degelijk een probleem is, 

maar in werkelijkheid neemt de oppervlakte van 

beboste gebieden in Roemenië toe). 

3) Er zijn meer beren in Roemenië dan de 

leefgebieden van de beren kunnen dragen (bijv. 

te veel beren) – actief verspreid door jagers, 

politici en de massamedia. Tegenwoordig wordt 

dit over het algemeen als een feit beschouwd.

Het is belangrijk dat de juiste informatie tot 

het grote publiek komt, dat willen we met deze 

episode en miniserie bewerkstelligen. Iedere 

episode wordt gepubliceerd op de website van 

Milvus, maar ook op Facebook, via YouTube. 

In Hongaars en Roemeens, met Engelse 

ondertiteling. 

berenwelpjes
Naast de ontwikkeling van deze ministerie, 

is Milvus actief op vele vlakken als het om 

beren gaat. Ze worden regelmatig door de 

lokale autoriteiten, politie of brandweer 

opgeroepen als er 1 of meerdere weesbeertjes 

zijn gevonden. Zo ook op 27 maart kregen 

ze bericht dat een berenwelp, geboren in dit 

voorjaar, was gevonden in de buurt van de 

Meresti-grot, ongeveer 114 km ten zuidoosten 

van Tirgu Mures waar ze gevestigd zijn. Het 

geschreeuw van de welp werd opgemerkt 

door het plaatselijke Mountain Rescue Team 

dat een nabijgelegen toeristisch pad aan het 

onderhouden was. Ze volgden de geluiden 

en troffen de berenwelp aan naast zijn reeds 

overleden broer of zus. Omdat de moeder 

nergens te bekennen was en het leek of de 

welpen al enkele dagen in de steek gelaten 

waren (het leek alsof ze van een steile helling 

naar beneden gerold waren), bracht het 

Mountain Rescue Team de Harghita County 

Environmental Guard (plaatselijke politie 

eenheid) op de hoogte en nam met hun 

toestemming beide welpen mee naar een 

dierenarts in de buurt. Toen de dierenarts zag 

dat de overlevende welp ook in een slechte 

conditie verkeerde, bracht hij de dierenarts van 

het door Bears in Mind gesteunde project van 

Vets4Wild op de hoogte en werd het door het 

team meegenomen. De mannelijke berenwelp 

was broodmager (met een gewicht van 3,15 

kilogram), verzwakt en ernstig uitgedroogd. Hij 

kreeg onmiddellijk een infuus en werd op een 

vast dieet gezet van het huis: een mengsel van 

melk, kwark, honing en kwarteleitjes! Vanaf dat 

moment was zijn herstel snel. Tijdens de vier 

dagen durende verzorging door Vets4Wild is 

hij 950 gram aangekomen. De welp werd op 

31 maart in goede gezondheid overgedragen 

aan het Rehabilitation Centre for Orphan 

Bears (Bear Again), het andere project van 

Bears in Mind. Daar zal het meedraaien in 

het rehabilitatie programma en over twee 

jaar worden vrijgelaten in zijn natuurlijke 

leefomgeving!
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VERVOLG VAN PAGINA 2

Quarantaine
Allereerst moet het quarantaineverblijf worden 

opgeknapt. Dit verblijf moet zodanig worden 

aangepast dat eventuele mogelijke ziektes die 

de beren mee zouden kunnen brengen, niet 

overgedragen worden op mensen of andere 

dieren. Een quarantaine moet plaagdier- en 

vogel- dicht zijn. Afval (resten van voer, mest en 

water) moet apart afgevoerd kunnen worden. 

Er dient aparte ruimte voor dierverzorging te 

zijn om zich te kunnen verkleden en douchen. 

Daarom is het nodig om de quarantaine te 

verbouwen. Dit doen we door het plaatsen 

van een dichte muur, zorgen voor gescheiden 

afvalverwerking en het plaatsen van nieuwe 

toegangsdeuren. Ook moet er grondig 

gereinigd worden en herstelwerkzaamheden 

worden uitgevoerd. 

De lengte van een quarantaineperiode 

varieert, maar is minimaal 30 dagen. Deze 

quarantaine periode is voor de beren verplicht 

om eventuele ziekteverspreiding onder de 

bestaande groep te voorkomen, maar ook heel 

belangrijk voor de beren om te wennen aan hun 

nieuwe omgeving. Dit hangt ook zeker af van 

de mentale gesteldheid van de beren en hoe ze 

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.

zullen reageren na hun intensieve reis. Het geeft 

ze de tijd om te wennen aan de eerste indruk 

van hun nieuwe leven. Geuren, geluiden zullen 

allemaal nieuw zijn en ze krijgen straks een heel 

bos tot hun beschikking! Dat kan soms ook 

spannend zijn. Naast de wenperiode voor  hun 

mentale conditie wordt er ook nauwlettend 

op hun fysieke conditie gelet. Op dit moment 

wordt er in hun verblijf in de Oekraïne al extra 

gevoerd wat betaald wordt door Bears in Mind, 

om de beren aan te laten sterken voor hun 

intensieve reis. 

Eenmaal hier in Nederland wordt voedsel op 

hun conditie en gesteldheid verder afgestemd. 

Medische checks worden gedaan, de gebitten 

worden grondig nagekeken en eventuele 

wortelkanaalbehandelingen uitgevoerd en 

wellicht is er nog extra medicatie tegen 

parasieten nodig. Wanneer ze er mentaal en 

fysiek aan toe zijn, mogen ze Het Berenbos gaan 

betreden en kennis gaan maken met de andere 

beren en de wolven, een nieuw leven tegemoet!

Wilt u op de hoogte blijven van 
deze Beregoeie reis? 
Kijk dan op www.beregoeiereis.nl hier worden 

updates geplaatst over de voortgang van alle 

uitdagingen en mijlpalen en uiteraard kunt u ook 

helpen de beren naar Nederland te brengen, 

elke euro brengt ze weer een stapje dichterbij 

Het Berenbos!
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RUSSISch WeeSBeeRtje eINdelIjK ‘thUIS’!

Wetenschappers beweren dat 
bedreigde ijsberen paren met 
grizzlyberen, waardoor hybride 
‘pizzly’-beren ontstaan, gedreven 
door klimaatverandering.

Terwijl de wereld opwarmt en het 
Arctische zee-ijs dunner wordt, worden 
uitgehongerde ijsberen steeds verder naar 
het zuiden gedreven, waar ze grizzlyberen 
ontmoeten. Deze bruine beren zijn zich 
juist naar het noorden aan het uitbreiden. 
Met dat toenemende contact tussen de 
twee soorten komen er meer paring 
voor en neemt het aantal waarnemingen 
van hun hybride nakomelingen toe. Met 
de kenmerken die hen een voordeel 
zouden kunnen geven bij het opwarmen 
van noordelijke leefgebieden, speculeren 
sommige wetenschappers dat de ‘pizzlies’, 
of ‘grolars’ hier wel eens zouden kunnen 
blijven. “Hybride nakomelingen zijn 
meestal minder goed uitgerust om te 
overleven dan hun ouders, maar er is een 
mogelijkheid dat deze hybriden kunnen 
foerageren voor een breder scala aan 
voedselbronnen”, stelt een paleontoloog 
en universitair hoofddocent biologische 
wetenschappen aan de Vanderbilt 
Universiteit. 

IJsberen hebben langere schedels, 
waardoor ze experts zijn in het grijpen 
van zeehonden uit de zee. Maar hun 
kiezen zijn kleiner dan typisch is voor hun 
lichaamsgrootte, omdat ze alleen de hele 
dag blubber eten. 

Grizzlyberen kunnen daarentegen eten 
wat ze willen. We weten het nog niet, maar 
misschien dat de tussenliggende schedel 
van de ‘pizzly’ een biomechanisch voordeel 
zou kunnen opleveren. Grizzlyberen 
en ijsberen hadden slechts 500.000 tot 
600.000 jaar geleden een gezamenlijke 
voorouder, dus de twee soorten kunnen 
paren en levensvatbare nakomelingen 
produceren. 

Waarnemingen in gevangenschap en een 
studie in het wild suggereren ook dat de 
hybriden vruchtbaar zijn en zelfs jongen 
hebben voortgebracht.

Nieuws!

Vaccinaties
De laatste weken voor het transport waren 

nog behoorlijk spannend. Dit had vooral te 

maken met de vele officiële documenten die 

op tijd en 100% in orde moesten zijn. Om een 

beer van A naar B te vervoeren zijn (gelukkig) 

vele regels opgesteld en moet aan strenge 

eisen worden voldaan. Er moet een paspoort 

gemaakt worden met de geboortedatum, 

geslacht, microchipnummer, maar vooral 

waarin de essentiële Rabiës vaccinatie in staat 

en eventuele ander vaccinaties of parasitaire 

behandelingen. Zonder deze Rabiës vaccinatie 

zal de beer het land van bestemming niet 

binnenkomen. Er moet een zogenaamde 

CITES (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 

Export vergunning – in dit geval uit Rusland – en 

een CITES Import vergunning – uit België, door 

de verantwoordelijke autoriteiten afgegeven 

worden. Daarnaast moet er een uitgebreid 

veterinair rapport / gezondheidscertificaat 

opgemaakt worden, met o.a. de zogenaamde 

titerbepaling. Dit is een test die de aanwezigheid 

van Rabiës neutraliserende antilichamen 

bepaald. Deze moet boven een bepaalde 

waarde vallen zodat men kan zien dat de 

vaccinatie geslaagd is.  

  

lange weg
Omdat Byara van buiten de EU kwam, werd 

het behoorlijk gecompliceerd. Er moest vooraf 

uitvoerig contact zijn met de grensovergang 

waar het transport met de beer de EU 

binnen zou komen. Deze grenspost moet alle 

papieren op voorhand digitaal inzien en een 

dienstdoende veterinair van de overheid moet 

hierover akkoord geven. De originele CITES 

Import vergunning (in dit geval uit België) moet 

bij aankomst van het transport uit Rusland, 

aanwezig zijn op de grenspost. Deze moest dus 

per express post naar de grensovergang van 

Estland gestuurd worden, voordat het transport 

aankwam. Allemaal erg spannend natuurlijk. 

Gelukkig kregen we met enige regelmaat van de 

chauffeur te horen dat het goed ging. 

Quarantaine
Na aankomst van de combinatie ging de 

paardentrailer open en het was duidelijk dat 

kleine Byara had het had gehad met de krappe 

transportkist. Ze wilde er zo snel mogelijk 

uit en had het vloerpaneel al gedeeltelijk 

uit de kist weten los te trekken! Ze werd 

met de transportkist voor de ingang van het 

quarantaineverblijf gezet en onder grote 

belangstelling ging de schuif open. Voorzichtig 

en behoedzaam deed ze haar eerste stappen 

op Belgische bodem. Omdat Byara erg 

kieskeurig was op haar eten van koekjes en 

crackers met havermout, zo hadden we van 

de Russen gehoord, hadden we een spoor van 

haar oude dieet in het verblijf gemaakt om 

haar op haar gemak te stellen. Daarnaast lagen 

er veel groente en fruit op haar te wachten. 

Nieuwsgierig inspecteerde ze haar nieuwe 

omgeving, tot onze opluchting leek ze absoluut 

niet gestrest. Byara zal de komende 30 dagen 

in quarantaine moeten verblijven waar ze nog 

wordt onderzocht door de dierenarts. Haar 

gedrag wordt ook nauwlettend in de gaten 

gehouden. Na de maand in ‘lockdown’ zal ze 

een groter buitenverblijf krijgen. Ondertussen 

worden de nieuwe papieren alweer in 

orde gemaakt voor de korte reis naar haar 

In de vorige Berekrant schreven we over beertje Byara, het nu twee jarige weesbeertje dat in het bos gevonden werd in het 
voorjaar van 2019, nabij de Russische stad Murmansk. Na vele omzwervingen en de onophoudelijke inzet van Bears in Mind 
in nauwe samenwerking met het Natuurhulpcentrum, is het gelukt het beertje naar haar (voorlopige) nieuwe thuis te halen! 
Op zondag 11 april kwam ze per bestelbus in een paardentrailer aan in Opglabbeek, na een reis van bijna 3 dagen en bijna 
3.000km!   

permanente tehuis: het opvangcentrum De 

Zonnegloed in Oostvleteren nabij de Belgische 

kust. Hier zal Byara komen te wonen, samen 

met beer Berros uit Spanje en beren Mimi en 

Ulli uit Albanië.    

Een pizzly-beer of grolar in 
gevangenschap.
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Plak deze pagina op een dik stuk 
karton en je kunt direct beren 
ganzenbord spelen! Je hebt nodig: 
1 stuk karton en lijm, 1 dobbelsteen 
en houten pionnen. De spelregels 
staan op de pagina. Veel plezier!

Beren Ganzenbord
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  3 =  Bokkesprong: Je mag 1 vak verder dan de eerstvolgende gans.
  6 =  Brug: Ga naar vak 12.
15 =  Bearspray: Ga terug naar vak 9.
19 =  Herberg: 1 beurt overslaan
26 =  Dobbelsteen: Ben je hier met een 1 of 2 terecht gekomen dan 

mag je nog een keer gooien.

31 =  Put: Je mag pas verder als je 6 gooit.
39 =  Trap: Ga terug naar vak 33.
42 =  Doolhof: Ga terug naar vak 30.
52 =  Kooi: 2 beurten overslaan.
58 =  Kerkhof: Begin opnieuw bij vak 1. S

pe
lre

ge
lsGebeurtenissen



KORt PROject NIeUWS

PAG. 7BerekrantMEI 2021WWW.BEARSINMIND.ORG

Bulgarije
De populatie bruine beren (Ursus arctos 

arctos) die voorkomt in Bulgarije en 

Griekenland wordt ook wel de ‘East-Balkan’ 

populatie genoemd. Het is 1 van de tien 

populaties bruine beren in Europa. Omdat niet 

duidelijk is uit hoeveel beren deze populatie 

bestaat en wat de samenstelling is, kan deze 

niet goed beheerd worden. Mede door een 

recente toename in het aantal aanvallen op 

mensen door beren en een toename in schade 

aan gewassen en vee, komt de berenpopulatie 

ernstig onder druk te staan.  Wanneer de 

geschatte aantallen door o.a. jagers worden 

overdreven, wordt een scheef quota door de 

overheid afgegeven waardoor het voortbestaan 

(en de genetische diversiteit van) de werkelijke 

populatie ernstig in gevaar komt. Om de 

overheid van de juiste data te voorzien om 

de beste beslissingen te kunnen maken voor 

het voortbestaan van deze populatie (deze 

moet minimaal 500 individuen bevatten voor 

een effectieve populatie grootte waarbij de 

genetische variatie groot genoeg is voor 

het voortbestaan van deze populatie), is 

nauwkeurig onderzoek uiterst belangrijk. 

Bears in Mind steunt haar partner Balkani 

Wildlife Society in dit genetische onderzoek 

waarbij gekeken wordt naar het DNA uit 

haar en poep. De onderzoeksanalyses in 

het laboratorium lagen door de beperkende 

maatregelen vanwege COVID-19 volledig stil. 

Gelukkig is het lab sinds enkele weken weer 

gedeeltelijk open en kan er een onderzoeker 

z.s.m. aan het werk om alle data te analyseren. 

Het zal nog een paar maanden duren voor 

de resultaten binnen zijn. Binnenkort meer 

hierover.

Roemenië
In Berekrant 106 vertelden we over het 

weesberenproject in Roemenië. Het doel 

was om de infrastructuur en verouderde 

stroomvoorziening duurzamer te maken 

en veiliger voor de weesberen. Om de 

stroomvoorziening weer optimaal en 

stabiel te maken, had Bears in Mind ervoor 

gezorgd dat er 8 nieuwe batterijen (elk 250 

Ampère) geplaatst werden, er een nieuwe 

omvormer voor de zonnepanelen kwam, 

en een volautomatisch back-up systeem 

geïnstalleerd werd. Dit alles is inmiddels 

geplaatst in een ondergrondse, vochtbestendige 

en geïsoleerde stenen bunker, voornamelijk 

om de batterijen warm te houden in de barre 

winters en zo de levensduur te verlengen. 

Het op bovengenoemde wijze verbeteren van 

het elektrische systeem van het weesberen 

rehabilitatiecentrum zal de continuering van 

het project waarborgen. Tevens heeft het 

centrum nu een ́ bear proof´ opslag voor 

het voedsel van de weesberen. Wilde beren 

of beren die uitgezet zijn kunnen nu op geen 

enkele wijze bij het voedsel komen, waardoor 

ze geconditioneerd zouden kunnen worden. Dit 

jaar is de steun opnieuw voortgezet en zal er 

een speciaal voedersysteem ontwikkeld worden 

om de jonge beertjes nog minder contact in 

contact te brengen met mensen, waardoor ze 

meer overlevingskans hebben als ze worden 

vrijgelaten. Wordt vervolgd!   



IjSBeReN BeStedeN MeeR eNeRGIe 
in een smeltend Noordpoolgebied 
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Specialisten
Klimaatverandering dreigt de geschiktheid 

van deze leefgebieden voor deze dieren te 

veranderen, waardoor het zoeken naar voedsel 

energetisch kostbaar wordt. Voor Arctische 

dieren in het wild, zoals ijsberen, zien we dit 

al gebeuren. IJsberen zijn geëvolueerd in een 

gespecialiseerde carnivoor, aangepast aan het 

leven op het oppervlak van het zee-ijs, waar 

ze hun favoriete prooi, geringde zeehonden 

en baardrobben, vangen. Maar de Noordpool 

warmt meer dan twee keer zo snel op als 

de rest van de planeet, wat leidt tot een 

aanzienlijke afname van het Arctische zee-

ijs. De omvang van het zee-ijs in september, 

wanneer het Arctische zee-ijs zijn minimum 

bereikt, is met 13% per decennium afgenomen 

sinds het begin van het satellietrecord in 

1979. In september 2012 bereikte het zee-ijs 

een dieptepunt, dat 49% kleiner was. dan het 

gemiddelde in september tussen 1979 en 2000.

 

Zwemmen
Deze afname dwingt ijsberen in veel regio’s 

om in de zomer steeds vaker naar het land te 

verhuizen, waar ze geen zeehonden kunnen 

vangen. IJsberen in sommige regio’s van het 

noordpoolgebied zwemmen ook vaker en in 

sommige gevallen zwemmen ze over grote 

afstanden. In een recent onderzoeksartikel in de 

Journal of Experimental Biology benadrukken 

enkele onderzoekers recente bevindingen 

dat de energetische kosten van zwemmen 

in ijsberen drie tot vier keer hoger zijn dan 

de energetische kosten van wandelen. Dit 

betekent dat, aangezien ijsberen steeds meer 

afhankelijk zijn van waterbewegingen om 

door een noordpoolgebied met toenemende 

hoeveelheden open water te navigeren, ze 

aanzienlijk meer energie zullen verbruiken 

dan ze historisch nodig zouden hebben gehad. 

Een voorbeeld is het geval van een volwassen 

vrouwelijke ijsbeer die gedurende 10 dagen 462 

kilometer zwom en bijna vijf keer meer energie 

verbruikte dan nodig zou zijn voor een ijsbeer 

op het zee-ijs die zou rusten, lopen en jagen. 

3 miljoen bessen
Het vermogen van ijsberen om aan hun 

energiebehoefte te voldoen, wordt 

waarschijnlijk verder op de proef gesteld door 

verminderde toegang tot zeehonden, aangezien 

het eerder uiteenvallen en terugtrekken van 

zee-ijs de ijsberen ertoe dwingt eerder in de 

zomer naar het land te verhuizen. Op het 

land zijn er maar weinig voedingsmiddelen 

die de hoeveelheid energie kunnen evenaren 

die ijsberen zouden krijgen van hun favoriete 

prooi. Als voorbeeld in het artikel stelden 

de onderzoekers: “Een ijsbeer zou ongeveer 

1,5 kariboe, 37 Arctische zalmforel, 74 

sneeuwganzen, 216 sneeuwganzeneieren 

(d.w.z. 54 nesten met vier eieren per legsel) 

of 3 miljoen kraaibessen moeten consumeren 

om de verteerbare energie te evenaren die 

beschikbaar is in de blubber van één volwassen 

zeehond.“ 

aanpassen of…
Deze bevindingen onderstrepen het belang 

van het zee-ijs als een ‘platform’ voor 

ijsberen om op te lopen en te jagen. Zonder 

maatregelen tegen klimaatverandering zullen 

de verwachte afname van het Arctische zee-

ijs zeer waarschijnlijk een bedreiging vormen 

voor het vermogen van ijsberen om aan hun 

energiebehoefte te voldoen in veel regio’s van 

het Noordpoolgebied, wat een bedreiging zal 

vormen voor hun vermogen om te overleven 

en jongen groot te brengen. 

Artikel door Dr. Anthony Pagano. Hij is 

postdoctoraal onderzoeker aan de Washington 

State University en wetenschappelijk adviseur van 

Polar Bears International. 

Foto’s © Polar Bears International

Iedereen die probeert af te vallen of aan te komen, kent het basisprincipe van calorieën inname en calorie 
afname. Hetzelfde geldt voor dieren: het vinden van voedsel om aan hun energiebehoefte te voldoen, zorgt 
ervoor dat ze in leven blijven en over voldoende middelen beschikken om met succes nakomelingen op 
te voeden. Dieren in het wild zijn geëvolueerd naar specifieke leefgebieden waar ze voldoende calorieën 
kunnen binnenkrijgen om aan dit evenwicht te voldoen. 
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NA 6 jAAR NIeUWe BeWONeRS
Op zaterdag 24 april 2021 verscheen in trouw dit artikel over het Berenbos, 

Tekst door Onno Havermans, beeld Werry Crone

Voor het eerst in zes jaar krijgt het Berenbos in Ouwehands dierenpark deze 

zomer nieuwe bewoners. Met hulp van crowdfunding gaat stichting Bears in Mind 

twee beren ophalen uit een speeltuin in Oekraïne. heeft het zin om beren op te 

vangen in Nederland?

Maria is gestrest en niet zo’n beetje ook. De kleine beer draait haar kop heen en weer terwijl ze 

ijsbeert op het kleine stukje Berenbos dat ze vertrouwt, dicht bij de hokken waarin ze na haar 

aankomst in quarantaine zat en in de buurt van de mannetjes Mincho en Pesho, die net als zij zijn 

gered uit een Bulgaars fokstation. Jarenlang zat Maria daar in een betonnen bak. Nog altijd weet 

ze niet goed raad met de natuur om zich heen. Door ondervoeding is ze kleiner gebleven dan 

gebruikelijk voor een bruine beer.

Getraumatiseerd door kunstjes
De beren van het fokstation waren bedoeld voor de jacht. Gered van het geweer mogen ze 

in Ouwehands Dierenpark in Rhenen genieten van hun oude dag. Het Berenbos van twee 

hectare, opgezet in 1993, is groot genoeg voor maximaal elf beren, allemaal mishandeld en 

getraumatiseerd door de kunstjes die ze moesten doen in het circus of als dansbeer. Ook zit er 

een kleine roedel wolven, die samenleeft met de beren, net als in het wild.

Beer Maria in het Berenbos in Ouwehands Dierenpark. Beeld Werry Crone

Sinds de dierentuin in november de 27-jarige Tory liet inslapen, omdat ze te veel pijn had door 

artrose, wonen er nog acht beren in het bos. Er is dus plaats voor nieuwe bewoners. Mincho was 

zes jaar geleden de laatste nieuwkomer. “Spannend”, zegt directeur Ingrid Vermeulen van de 

stichting Bears in Mind, die in juni twee beren hoopt op te halen in Zaporizja in het zuidoosten 

van Oekraïne. Ze zitten daar in een speeltuin, waar kinderen ze bij wijze van spelletje door de 

tralies heen met stokken prikken, vertelt Vermeulen.

De twee beren die Bears in Mind wil ophalen in Oekraïne, als nieuwe bewoners van het Berenbos. 

Beeld Stichting Bears in Mind

Met crowdfunding wil Bears in Mind 50.000 euro inzamelen voor het transport en de eerste 

opvang, in aparte hokken, in Rhenen. Na twee weken staat de teller al boven de 20.000.

De beer als attractie is deel van de Oost-Europese cultuur, legt Vermeulen uit. “Het is nog 

steeds gewoon om in de winter een moederbeer dood te schieten en haar jong mee te nemen 

om als publiekstrekker te dienen. Daar willen wij met voorlichting verandering in brengen. Die 

speeltuin heeft geen geld voor betere verzorging, maar het is geen goed signaal als wij daarvoor 

gaan betalen. De eigenaar geeft de beren nu op.”

visitekaartje
Het Berenbos is het vistitekaartje van Bears in Mind. “De stichting werkt wereldwijd met 

drie doelen: natuurbescherming, welzijn en educatie. Zo tellen we aantallen beren, geven we 

informatie hoe boeren hun oogst kunnen beschermen en geven we voorlichting over hoe beren 

leven, hier en in de landen van herkomst. Eigenlijk is het ons doel dat we over een aantal jaren 

niet meer bestaan, maar er is nog veel te doen. Een hoop beren kunnen we niet redden.”

Het liefst zou de stichting getraumatiseerde beren opvangen in de landen waar ze nog in 

de natuur leven. “We zijn bezig met een berenbos in Bosnië. We hebben al zeker veertien 

beren geteld, bij tankstations en winkels, die daarvoor in aanmerking komen. Maar door 

corona zit er geen schot in de aankoop van grond. In Roemenië hebben we contact met een 

organisatie die cubs (berenjongen, red.) opvangt en ze ver van de bewoonde wereld probeert 

te herintroduceren in de natuur. Is een beer eenmaal aan mensen gewend, dan is het een 

probleembeer.”

Stoeiend in de vijver van het Berenbos laten Duuk en Igor zien dat de berenopvang best goed 

kan uitpakken. “Die twee zijn echt maatjes”, weet Vermeulen. “Ze hebben hun verleden in een 

dierentuin in Georgië achter zich gelaten.” Ook met Mincho en Pesho gaat het redelijk goed. “Zij 

hebben deze winter een kuil gegraven. Dat is natuurlijk gedrag, ondanks dat ze zo beschadigd 

zijn.”

Beer Wolke in het Berenbos in Ouwehands Dierenpark. Beeld Werry Crone

Wolke laat haar plas lopen. Dat is geen goed teken. De oude beer schuifelt voetje voor voetje 

over het zand. “Ze is net uit de winterrust”, legt Vermeulen uit. “Maar we houden haar 

goed in de gaten. Rug en knieën van beren zijn niet bedoeld om op een fiets te zitten of voor 

verblijf in een betonnen hok. Laten inslapen wegens het medische verleden is de belangrijkste 

doodsoorzaak, hier in het Berenbos.”

Meer over de crowdfunding is te vinden op www.beregoeiereis.nl

De twee Berenbosmaatjes Duuk en Igor
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check ook onze 
FacebookpaginaBeReNBOS-dUO dUUK & IGOR 

Deze mooie foto’s van het Berenbos-duo Duuk & Igor zijn gemaakt door vrijwilliger van Bears in Mind, Leo Tijdeman. 
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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 109

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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Welkom! 
Zoals het er nu voorstaat is het zeer waarschijnlijk dat op het moment dat deze Berekrant bij 

u op de mat valt of in uw mailbox terechtkomt, het dierenpark weer bijna open kan of al is. U 

bent dan natuurlijk van harte welkom in Het Berenbos! We zien u dan ook graag. 

Toegang kunt u regelen via de website van Ouwehands Dierenpark: 

https://www.ouwehand.nl/nl/bestel-tickets 

Berefeest 2021
Omdat de ontwikkelingen rondom corona nog te onzeker zijn, is er ook dit jaar besloten om 

het Berefeest niet door te laten gaan. Hoewel de vooruitzichten langzaamaan gelukkig weer 

positief zijn, moeten we voorzichtig blijven en onze verantwoordelijkheid nemen en kunnen 

we nog niet uitgaan van een grote hoeveelheid mensen op één dag. Wijzelf vinden het erg 

spijtig dat deze gezellige dag nog geen doorgang kan vinden. 

We hopen dat we u blij kunnen maken met een speciale actie, alleen geldig voor u als trouwe 

donateur; ontvang 21% korting in onze webshop! Gebruik hiervoor code BEREFEEST21. De 

code kunt u invullen bij het afrekenen.

Komt u naar Het Berenbos én is de DIM weer open, dan kunt u deze code doorgeven bij de 

vrijwilligers, zij verrekenen dan de korting voor u.

t-shirts
De enige echte Bears in Mind t-shirts zijn weer aangevuld met de maten L en XL.Het zijn echte 

fashionshirts, laat je ook zien dat je een berenvriend bent? Bestel ze in de webshop van Bears in 

Mind: www.berengoed.nl

codes vrijkaarten
Wanneer u codes voor vrijkaarten tegoed heeft omdat u een beer, wolf of berenhol 

geadopteerd hebt, of een kavel bezit, komen deze zo spoedig mogelijk uw kant op.

Gulle gevers 
Het operationele deel van de Beregoeiereis.nl is mede mogelijk gemaakt door: Stichting Bouwstenen voor dierenwelzijn en het Fonds van de dames van den Uithoorn.
Onze speciale dank gaat naar hen uit, namens het team én de beren!

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

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!


