
In augustus vorig jaar zijn zowel Wolke als 

tweelingzus Tory door de CT-scan gehaald, 

uit voorzorg gezien hun respectabele leeftijd 

van 27 jaar. Beide beren hadden toen nog niet 

veel zichtbare mobiliteitsproblemen. Maar 

uit de scan kwam naar voren 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. In de herfstmaanden die 

volgende zagen we bij Tory een dramatische 

verslechtering van haar bewegingsapparaat, 

terwijl Wolke nog goed mee kon. Toen 

Tory verlammingsverschijnselen begon 

te vertonen in november en niet meer 

reageerde op de pijnbestrijding, hebben we 

haar helaas moeten laten inslapen. Nadat 

Wolke na winterrust dit voorjaar niet van 

haar stijfheid af kwam en vervolgens ook 

diezelfde verlammingsverschijnselen begon 

te vertonen, wisten we dat het geen goede 

uitkomst kon hebben. Bij Wolke sloeg de 

pijnstilling ook niet aan, net als bij haar zus. 

En inderdaad, de CT-scan bevestigde dat 

de spondylose in haar wervelkolom verder 

verslechterd was, samen met de artrose in 

haar elleboog en schouder moest ze veel pijn 

hebben. Om haar verder lijden te besparen, 

is besloten om ook haar in te laten slapen. 

De jonge drieling, die toen het hagelnieuwe 

Berenbos binnenkwamen, is niet meer. Het 

Berenbos zal nooit meer hetzelfde zijn… 

Lees hun verhaal verder op pagina 10 van deze 

Berekrant. 

Het is woensdag 16 juni. Vanochtend gaat Wolke voor een tweede keer door de CT-scan om na te gaan of we 
nog iets voor haar kunnen doen. Ze heeft zichtbaar hinder van haar slecht functionerende gestel. De kans is 
groot, gezien haar bewegingen door Het Berenbos van de afgelopen maanden, dat we afscheid van haar moeten 
nemen. 
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Voor de maand juli moeten wij als stichting 
natuurlijk naast ons mooie werk, ook aan de 
saaiere verplichtingen voldoen. Zo is er een 
nieuwe wet aangenomen die ervoor zorgt 
dat er regels voor het toezicht en bestuur 
scherper worden vastgelegd. Hier hoefde 
Bears in Mind gelukkig niet veel aanpassingen 
te doen. Dat zat hier al goed geregeld! We 
voldoen dan ook niet voor niets aan het 
goede doelen keurmerk van het CBF. 

Nog een leuk klusje zijn de jaarverslagen. 
Hierin verantwoorden we op allerlei 
vlakken wat we het afgelopen jaar met de 
(uw) euro’s gedaan hebben. Dat is dan wel 
weer het mooie van het saaie werk wat 
er ook bij hoort, je wordt gedwongen te 

reflecteren op het werk van het afgelopen 
jaar en met zes projecten op het gebied van 
Natuurbescherming in Bulgarije, Ecuador, 
Indonesië, Rusland, Pakistan en Vietnam, vier 
projecten voor doelstelling Welzijn in laos, 
Armenië, Oekraïne en Roemenië, tot vier 
projecten in de Voorlichting & Educatie in 
Georgië, Nepal, Roemenië en ook wereldwijd, 
mogen we best zeggen dat we trots kunnen 
zijn op wat Bears in Mind voor de bescherming 
van de beer betekent. 

Het resultaat, dat al die mooie 
bovengenoemde projecten doorgang hebben 
kunnen vinden en er weer heel veel heeft 
kunnen gebeuren op het gebied van de 
bescherming van de beer, is omdat onze 

donateurs in de gelukkige positie bleven 
verkeren dat zij Bears in Mind konden en 
willen blijven steunen en vertrouwen hebben 
in de stichting. 

We hopen dan ook dat u als onze trouwe 
achterban, ook trots bent dat u deel 
uitmaakt van Bears in Mind!

Dichter bij huis hebben we natuurlijk 
de mooie actie kunnen opstarten om 
de, inmiddels drie, beren te kunnen 
verwelkomen in Het Berenbos. Er zijn 
al veel voorbereidingen afgerond en 
nu de eigendomspapieren rond zijn, de 
paspoorten van de beren gereed zijn, de 
Berenbos quarantaine alleen nog een lik 

verf nodig heeft, kunnen de CITES ex- en 
importvergunningen worden aangevraagd! 
Hoewel we iedereen een mooie zomer 
toewensen, hopen we dat het niet te warm 
wordt want het hangt alleen nog van de 
weersomstandigheden af wanneer de beren 
getransporteerd kunnen gaan worden.  
We kunnen in ieder geval niet wachten om 
ze na hun ellendige bestaan en de lange reis 
naar Nederland, van Het Berenbos te zien 
genieten!

Tot ziens in Het Berenbos!

Beregroet,

Ingrid Vermeulen

Ingrid Vermeulen
directeur Bears in Mind

GlobeGuards online veilinG 
bij venduehuis
Op zaterdag 15 mei gingen 42 bijzondere 

veilinglots onder de hamer. Normaal zou 

de GlobeGuards veiling plaatsvinden in 

Burgers Zoo op Werelddierendag. Maar 

afgelopen oktober was dit niet mogelijk 

vanwege de beperkende maatregelen 

rondom de coronapandemie. De veiling 

werd opgeschoven naar januari, in de hoop 

dat deze dan zou kunnen plaatsvinden. Maar 

helaas, ook die datum was niet haalbaar en 

werd ervoor gekozen om de veiling online 

te laten gebeuren. Het Venduehuis Den 

Haag, het oudste veilinghuis van Nederland, 

‘opende haar deuren’ voor GlobeGuards in 

een unieke samenwerking. Het Venduehuis 

stelde haar jarenlange ervaring en expertise 

belangeloos ter beschikking en droeg op 

deze manier bij aan natuurbescherming. De 

gehele opbrengst is naar natuurprojecten 

van leden van GlobeGuards gegaan, incl. 

de reguliere veilingcourtage. De online 

bieders waren de bewuste avond erg 

vrijgevig en er is ruim €71.600 opgehaald 

voor natuurbeschermingsprojecten over de 

gehele wereld. Bears in Mind had drie kavels 

aangeboden: tweemaal een prachtig bronzen 

berenbeeld, speciaal voor Bears in Mind in 

een gelimiteerde oplage van zeven gemaakt 

door kunstenares Ilse van Garderen. Het 

andere veilingitem was ook een bijzondere: 

ga mee op berenreddingsmissie naar Bosnië.  

Als succesvolle bieder volledig verzorgt mee 

op reddingsmissie om een beer in nood op te 

halen in Bosnië Herzegovina. De berin gaat 

deze zomer nog naar Het Berenbos verhuizen! 

Alle drie de items werden binnen korte tijd 

verkocht aan dezelfde bieder: de stichting Abri 

voor Dieren. Abri voor Dieren ondersteunen 

diergerelateerde projecten wereldwijd en 

draagt Bears in Mind een warm hart toe. Nou 

dat hebben we geweten! 

Nogmaals veel dank!

een teruGblik en vol spanninG kijken we uit naar nieuwe ontwikkelinGen.
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prikkeldraad
De locaties van de haarvallen werden in het 

veld geïdentificeerd met behulp van een 

Garmin® GPSMAP 60CSx™ GPS-apparaat. 

De haarval installaties bestonden uit een enkele 

streng prikkeldraad, gemonteerd op een 

hoogte van ongeveer 50 cm, afhankelijk van 

de lokale omstandigheden in het veld, waarbij 

een gebied van enkele vierkante meters werd 

afgebakend. Het prikkeldraad werd met behulp 

van zogenaamde u-spijkers vastgemaakt aan 

ten minste drie bomen, of aan 1,5 meter lange 

paaltjes die in de grond waren gehamerd. Het 

prikkeldraad had vier weerhaken die om de 

10 cm in verschillende richtingen wezen. In 

elk onderzoek is hetzelfde type prikkeldraad 

gebruikt, gekocht bij dezelfde fabrikant. In 

het midden van het door het prikkeldraad 

omgeven gebied werd een stapeltje gemaakt 

van lokaal beschikbare materialen (takken en 

rotsen), waarop 0,5 liter aas werd gegoten. De 

aasstapels waren onbereikbaar voor beren die 

zich buiten het prikkeldraad bevonden. 

stinkend goedje
Voor elk onderzoek werd het aas zelf bereid, 

met behulp van 40 kg zeevis (Atlantische 

makreel, Scomber scombrus) die 12 maanden 

hebben gefermenteerd in verzegelde 

plastic vaten. Na 12 maanden werd aan 

de resulterende vispuree 30 liter vers, 

gezouten runderbloed toegevoegd (zout 

werd toegevoegd aan het bloed om stolling 

te voorkomen), verkregen uit een slachthuis. 

Het resulterende mengsel liet men nog 3 

maanden rotten, voordat het in plastic flessen 

van 0,5 liter werd gebotteld. Naast elke haarval 

werden waarschuwingsborden gemonteerd. 

De datum van het installeren van de haarval en 

bijbehorende coördinaten werden genoteerd 

op een uniek gegevensblad voor iedere haarval. 

snelweG door berenleefGebied

berenhaar
Na installatie van de haarval, was iedere locatie 

in totaal minimaal 17 dagen actief voordat 

deze werd gecontroleerd op haarmonsters 

en vervolgens werd gedemonteerd. Het aas 

werd niet ververst. Bij het controleren van 

een val werd elke groep weerhaken langs het 

prikkeldraad afzonderlijk nagelopen. Als er haar 

werd gedetecteerd, werd eerst gekeken of het 

daadwerkelijk van een beer was, op basis van 

persoonlijke ervaring met beren. Als het haar 

duidelijk van een andere soort afkomstig was 

(bijvoorbeeld een vos, everzwijn, hert, hond 

of vee), werd het monster weggegooid. Als 

er twijfels waren over de voormalige eigenaar 

of als het haar duidelijk afkomstig was van 

een beer, werd het monster verzameld met 

behulp van medische tangen. Haren die zich 

op dezelfde groep van 4 weerhaken bevonden, 

werden altijd als een enkel monster verzameld. 

Haren op aangrenzende of bijna aangrenzende 

groepen weerhaken (op 10 of maximaal 20 cm 

van elkaar geplaatst) werden meestal als een 

enkel monster verzameld, tenzij ze duidelijk 

verschilden in kleur, lengte of textuur. Haren 

die verder dan 20 cm van elkaar verwijderd 

waren, werden altijd als afzonderlijke monsters 

verzameld, zelfs als ze vergelijkbaar of identiek 

leken. 

klaar voor het lab
Voorafgaand aan elke ‘monstermanipulatie’ 

werden de medische tangen gereinigd 

(verbrand) met een aansteker om 

mogelijke monstervervuiling te voorkomen. 

Monsters werden afzonderlijk bewaard, in 

filtreerpapieren zakjes, in afzonderlijke plastic 

zakken met zip locks, samen met een zakje 

silica-gel. Elke plastic zak werd gelabeld met 

de herkomstlocatie (zowel GPS-coördinaten 

als haarval-ID) en de ophaaldatum. Het aantal 

verzamelde monsters, monsters van andere 

diersoorten (indien aanwezig) en de datum van 

het verzamelen van haar werden genoteerd 

op het unieke gegevensblad voor elke haarval. 

Na elk onderzoek werd het gedemonteerde 

prikkeldraad aan de lokale bevolking 

geschonken. De data is inmiddels verwerkt 

door de Duitse Senckenberg Research 

Institute’s Conservation Genetics Group, en  de 

analyses worden op dit moment gedaan door 

het team van Milvus. Zodra de resultaten van 

deze meerjarige studie bekend zijn, en ook of 

de geplande snelweg deels verlegd gaat worden, 

zullen we hierover schrijven in de Berekrant. 

Sinds een aantal jaar doet onze Roemeense partner Milvus onderzoek 
naar de mogelijk negatieve effecten van een geplande snelweg die dwars 
door berengebied zou snijden. Het gaat om een 120km lang deel van de 
toekomstige A8, welke door de oostelijke Karpaten zal worden aangelegd  
– cruciaal berenleefgebied. Het eerste veldonderzoek startte in 2014, 
de tweede werd in 2017 gedaan en de derde en laatste is het afgelopen 
seizoen, 2020, afgerond. Tijdens dit laatste veldwerk seizoen zijn om de 
kilometer, op 500 meter afstand van deze geplande snelweg route aan 
weerszijde, haarmonsters genomen. Net als voorgaande sessies. 
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andorra
In Berekrant 108 van begin dit jaar schreven 

we over een berenfamilie van zes die dringend 

hulp nodig had omdat het pretpark waarin 

ze gehouden werden, de deuren van haar 

dierentuintje ging sluiten. De melding kwam 

al in oktober 2020 binnen, via het EARS 

(European Association of Rescue Centers) 

netwerk waar Bears in Mind deel van uitmaakt. 

uiteindelijk werd er een nieuw tehuis voor 

de berenfamilie gevonden in Engeland, waar 

in het Port lympne Reserve van de Aspinall 

Foundation, een compleet nieuw berenverblijf 

gebouwd werd voor julio (mannetje van 

13 jaar), Enciam (vrouwtje van 11) en Neu 

(vrouwtje van 10), en de drie jongen. Vanwege 

ernstige vertraging in de afgifte van documenten 

en veterinaire procedures omdat Engeland nu 

buiten de Eu valt (en vanwege COVID-19), 

konden de beren uiteindelijk pas op 29 juni in 

hun nieuwe thuis verwelkomd worden. De reis 

ging voorspoedig, al werd het transport aan de 

grens van Engeland langere tijd stilgezet om alles 

uitvoerig te controleren. Eenmaal aangekomen 

in Port lympne park hadden de beren een paar 

dagen nodig om tot rust te komen, voordat ze 

in hun splinternieuwe verblijf mochten.

litouwen
Al maandenlang probeert de lokale partner een 

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 

aantal dieren in beslag te laten nemen in een 

privé dierentuin in litouwen. Op grond van het 

illegaal in bezit hebben van de meeste dieren, 

wat aan het licht kwam tijdens een medische 

interventie waarbij ook ambtenaren van de 

overheid en politie aanwezig waren, worden de 

dieren z.s.m. via de rechter geconfisqueerd. 

Het gaat om een poema (die ernstig obees is), 

een mannelijke leeuw, twee rhesus makaken, 

drie bruine beren, een aantal roofvogels, 

een lynx en een marter. Voor de meeste 

dieren is een (tijdelijk) tehuis gevonden in 

Natuurhulpcentrum in België. De beren hadden 

nog geen nieuw onderkomen. Er is haast bij 

de zaak geboden omdat de handhavers van de 

overheid nu moeten handelen, aangezien blijkt 

dat de dieren illegaal gehouden worden en 

microchips ontbreken en documenten vervalst 

zijn. Het zou gaan om een moederbeer en haar 

twee mannelijke jongen. Echter, tijdens de 

medische check bleken de twee nakomelingen 

beide vrouwtjes te zijn! Inmiddels hebben we 

plek gevonden voor één van de beren in een 

berenopvang van onze collega’s in Noord 

Duitsland. Voor de andere twee hebben we 

nog geen definitieve plek, maar daar komt 

vast spoedig verandering in. We hopen dat 

alle beren aan het einde van de zomer uit hun 

slechte onderkomen zijn bevrijdt.

bear alerts - updates

Moederbeer in Litouwen

De 2 nakomelingen in 
Litouwen

Beer uit Andorra 
aangekomen in UK

Beren familie 
uit Andorra 

Gereed voor vertrek
naar UK

Gereed voor vertrek
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lokale bevolkinG helpt beren 
bescherMen in daGestan

‘papa beer’ overleden

Op 8 juni jl is Valentin Pazhetnov 
onverwacht overleden. De meeste 
lezers van de Berekrant zal deze naam 
niet veel zeggen, maar voor de mensen 
die met beren werken is hij een begrip. 
Dr Pazhetnov is de grondlegger van 
het beroemde Russische weesberen 
rehabilitatiecentrum in de Tver regio, 
op 450km ten noordwesten van 
Moskou. 

Sinds de jaren zeventig voerde Valentin 
studies uit naar het gedrag van jonge 
bruine beren, vanaf de geboorte tot de 
onafhankelijkheid. Begin jaren negentig 
richtte hij het rehabilitatiecentrum 
op en gebruikte zijn unieke methode 
om verweesde beertjes groot te 
brengen en terug te zetten in het wild. 
In het centrum werden meer dan 
260 weesbeertjes gerehabiliteerd en 
vrijgelaten volgens de methode van 
Pazhetnov. Deze beproefde methodiek 
is met succes toegepast voor zowel de 
rehabilitatie van bruine berenwelpen 
als andere berensoorten in o.a. 
Rusland, Korea en India. 

Bears in Mind heeft sinds 1994 
contact met Dr Pazhetnov en hem 
in de beginjaren bijgestaan in de 
ontwikkeling van zijn methodologie. 
In 2013 heeft zijn kleinzoon, Vasily, de 
internationale Bear in Mind conferentie 
namens de Pazhetnovs bijgewoond, om 
hun werk te presenteren en de banden 
aan te halen. Valentin was zelf nog even 
via Skype aanwezig om zijn dank te 
uiten voor de prettige samenwerking 
en band die al lang bestond. 

Valentin was een bijzonder vrolijk en 
gastvrij man, met een diepgewortelde 
respect voor de natuur en in het 
bijzonder de beer. We zullen hem 
allemaal missen. Zijn nalatenschap leeft 
voort in de familie Pazhetnov, waar 
men onophoudelijk doorgaat met het 
opvangen, rehabiliteren en uitzetten 
van weesberen.  

Nieuws!

transects lopen
Het veldwerk startte in september 2020. In 

November werd het gestaakt omdat de beren 

in winterrust gingen t/m maart van dit voorjaar. 

In april heeft men de draad weer opgepakt. In 

die vier maanden is 292km aan zogenaamde 

‘transects’ gelopen, 14 in totaal. Dit zijn vooraf 

bepaalde rechte lijnen door het landschap, die 

men via de GPS volgt. Iedere beer, maar ook 

andere dieren die men tegenkomt, wordt op 

zicht genoteerd. In totaal zijn 15 bruine beren 

gespot, wat neerkomt op 1.25 beren per 

100km2. De zogenaamde ‘beerdichtheid’. Dit 

is niet heel hoog. Ter vergelijking: in Noord 

Amerika lopen de dichtheden veelal uiteen 

tussen de 3 en 7 beren per 100km2 (Grizzly 

beren) en in Zuid Amerika, in de gebieden 

waar de brilbeer voorkomt, ziet men dezelfde 

dichtheden in de verschillende landen. Maar, 

de methode van waarnemen is niet helemaal 

gelijk. In Zuid Amerika zijn het bijvoorbeeld 

cameravallen die deze dichtheden hebben 

vastgelegd. In Dagestan zijn ook cameravallen 

uitgezet, maar die data is nog niet binnen. Voor 

nu hebben ze alleen de gegevens van de gelopen 

transects die een beeld geven.

Conflicten
Dagestan heeft de hoogste schapendichtheid 

van heel Rusland, ongeveer 4,6 miljoen volgens 

het Russische Ministerie van landbouw. 

Dat is veel voor de relatief kleine autonome 

provincie. Herders klagen regelmatig dat ze 

vee kwijtraken aan roofdieren: wolf, beer, lynx, 

jackhals en zelfs het Perzisch luipaard komt 

daar voor. In het onderzoeksgebied zijn tot nu 

toe 153 gevallen van depredatie waargenomen. 

Dit leidt er veelal toe dat boeren de dader(s) 

proberen te doden. Ondanks dat de beer, 

luipaard en lynx in het Red Book van Dagestan 

staan en dus beschermde status genieten. Het 

team onderzocht de individuele gevallen van 

verlies van vee door iedere boer of herder te 

interviewen. In 42 dorpen in de bergen waar 

men de interviews afnam, werden 25 gevallen 

van depredatie door beren waargenomen. 

Wolven waren verantwoordelijk voor de 

meeste schade aan vee, voor 52% van het totaal 

aantal gevallen. 

anti-stroperij teams
Een ander steeds groter wordend probleem 

is de toename van stroperij incidenten. 

De autonome Republiek Dagestan is onderdeel van Rusland. Het ligt in het Zuidoostelijke deel van  de 
Noordelijke Kaukasus, grenzend aan Georgië en Azerbaijan. Het ligt aan de Kaspische Zee. Sinds vorig 
jaar ondersteunt Bears in Mind een project waarbij een klein team van onderzoekers de lokale, en voor de 
buitenwereld onbekende, berenpopulatie in kaart brengt. Het onderzoeksgebied ligt in het Russische deel van 
het drielandenpunt. Het is bergachtig, 2.000m en hoger, en beslaat grofweg 2.600km2. Hoewel het afgelegen is, 
wonen hier ongeveer 40.000 mensen in het gebied, met name boeren. 

Vanwege een groeiende werkeloosheid in 

Rusland, 38% in het bergachtige gebied van 

Dagestan, is ook de stroperij toegenomen. 

Een deel van dit project legt daar de focus op: 

het opzetten van anti-stroperij teams en het 

betrekken van met name werkeloze lokale 

mannen in het berenbeschermingsprogramma. 

Het projectteam heeft 18 mannen 

betrokken bij de projectactiviteiten, welke 

worden gecoördineerd door verschillende 

parkwachters in drie verschillende nationale 

parken in het onderzoeksgebied. Met hulp van 

deze mensen zijn sinds september vorig jaar 

35 stropers opgepakt, 59 vallen ontmanteld, 

14 illegale geweren in beslag genomen, 11 

boetes uitgedeeld, 9 strafrechtelijke en 41 

administratieve zaken geopend.     

op scholen
De laatste component van dit project is het 

verhogen van kennis en bewustwording 

onder de lokale bevolking in de regio. 

Hiervoor werden posters gedrukt, gidsen 

(boeken) gebruikt, flyers verspreid en 

gemeenschapsbijeenkomsten georganiseerd 

waar werd uitgelegd wat het project inhield 

en waarom dit belangrijk is. De nadruk werd 

gelegd op de beer en andere roofdieren in 

de Kaukasus, hun rol in de natuur, mogelijke 

conflicten met vee en hoe men depredatie 

door roofdieren kan herkennen. Als men weet 

welk roofdier mogelijk een rol heeft gespeeld 

in schade aan vee, kan men beter geholpen 

worden hoe dit in de toekomst voorkomen kan 

worden. In totaal werden 800 schoolkinderen 

en 600 volwassenen bereikt met het 

educatieprogramma!

‘Bears in Mind steunt dit onderzoek van 

haar partner Caspian Institute of Biological 

Resources, Russian Academy of Sciences omdat 

dit past binnen onze hoofddoelstellingen 

natuurbescherming en educatie. Bears in 

Mind vindt het belangrijk dat kennis over 

beren in relatief onbekende gebieden 

vergroot wordt. Daarnaast is het een 

prioriteit dan de lokale bevolking bij de 

bescherming van beren betrokken is.
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lIEF  - DIERENTuIN - IGOR - DONATEuR - BEARSINMIND - BERENHOl - DuuK 

STICHTING - BERENKNuFFEl - BERENKlAuW - ROOFDIEREN - MARIA 
WINTERRuST - WOlF - BjORNA 

welk woord blijft er over?

WOORDZOEKER - Streep alle woorden weg!

Zoek de verschillen: •appel in boom •neus linkerbeer •letter E •armbandje beer •oog rechter beer •neus kleine 
beer •appel erbij •oog beer achter het hol •poot beer in hol - Woordzoeker: bruine beren Oplossingen

Zoek de 9 verschillen in deze kleurplaten
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Al een aantal jaren zet jared Biljard zich 

onophoudelijk in om de beren in Het Berenbos 

te helpen. Met allerlei acties zoals het inzamelen 

van lege flessen, heeft hij op tienjarige leeftijd 

in 2016 zijn eerste Berenbos kavel aangekocht. 

Twee jaar later won hij overtuigend, en als 

enige minderjarige onder de genomineerden, 

de Bears in Mind Award. Onderdeel van deze 

prijs was dat jared een keer mee zou mogen 

op berenmissie naar het buitenland. Mogelijk 

dat we deze afspraak dit jaar kunnen gaan 

verzilveren met de reddingsmissie voor de 

Bosnische berin!

Onlangs won jared de landelijke Biologie 

Olympiade junior 2021. jaarlijks daagt de 

Biologie Olympiade talentvolle middelbare 

scholieren uit om het beste uit zichzelf te halen. 

Aan de voorronde van de Biologie Olympiade 

junior deden dit jaar bijna 4.000 leerlingen uit 

heel Nederland mee. Na twee selectierondes 

bleven negentien finalisten (9 havo, 10 vwo) 

over die zich op 24 en 25 juni bij Hogeschool 

Inholland in Amsterdam verdiepten in het 

onderwerp “bijen”. Een onderwerp dat 

jared bijzonder interessant vindt vanwege 

de relatie met zijn favoriete dier: de beer. 

Met dit actuele en interessante thema 

moesten de finalisten zowel theoretisch als 

praktisch aan de slag. Ze kregen college over 

de anatomie van de bij en hun bijzondere 

erfelijkheid. De leerlingen deden op het 

laboratorium onderzoek aan honing, waarbij 

ze onder andere met de microscoop 

stuifmeelkorrels konden bekijken waarmee 

ze de soort honing konden identificeren. 

Deze onderzoeksresultaten presenteerden 

de finalisten met een poster en samen met 

de score van een uitdagende eindtoets 

werden de winnaars bepaald. In het bijzijn 

van hun ouders en met uitgebreider publiek 

via een livestream werden de winnaars 

tijdens een feestelijke prijsuitreiking bekend 

gemaakt. 

Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze 

prijs, jared!
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INTERNETSITE  

WEBSHOPS

VORMGEVING

ONTWERP

PRINT- EN DRUKWERK

APPELBOOGERD 2 
4003 BV  TIEL 
• INFO@CARDSHOP.NU 

• UW-SITE-ONLINE.NL
• UW-DRUKWERK-ONLINE.NL
• CARDSHOP.NU

Jared won in 2018 
de BiM Award



beren in de oekraïne krijGen Medische controle 
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langer dan verwacht
Toen de beren eenmaal verdoofd waren, zagen 

de dierenartsen pas hoe ernstig de situatie 

was. Het mannetje had veel afgebroken en 

ontstoken tanden. Van de pijn en frustratie 

kauwde hij op stukken ijzer van zijn kooi, 

waardoor het in de tijd alleen maar erger 

werd. Ook het vrouwtje had hele slechte en 

rotte tanden. Een orthodontist, tevens chirurg, 

en zijn team hebben van 10u in de ochtend 

tot 16u in de middag aan de beren gewerkt. 

Tanden getrokken, wortelkanaalbehandelingen 

uitgevoerd, gaten in tanden gevuld. Wat een pijn 

moeten deze dieren gehad hebben! Het slechte 

eten de grote boosdoener. Dat zal binnenkort 

allemaal veranderen als ze in ons Berenbos 

wonen. Verder zijn de beren uitvoerig 

onderzocht en hun algehele gezondheid is 

niet best te noemen. We hopen ze snel fit 

te krijgen voor de komende lange reis naar 

Rhenen, de ingrepen van afgelopen maandag en 

Op maandag de 26e april is een team van experts afgereisd naar de twee 
beren in Zaporizhia, het zuiden van de Oekraïne. Ze zouden de beide 
beren onderwerpen aan een medische check, ontwormen, inenten, bloed 
afnemen voor onderzoek, hun gebitten behandelen en het mannetje 
castreren als voorbereiding op hun aanstaande reis naar Het Berenbos.

een verandering in dieet zullen daar al flink aan 

bijdragen! 

actie opbrengst
Sinds half april loopt de crowdfundingactie via 

BEREGOEIEREIS.Nl. Hierop werd massaal 

gedoneerd en hadden we het streefbedrag  

binnen drie weken al binnen. Omdat er 

vanwege het overlijden van Tory afgelopen 

jaar en Wolke onlangs, nog meer ruimte is 

ontstaan, besloten we om een 3e beer in nood 

op te halen en ook via de bovengenoemde actie 

hiervoor geld voor het transport in te zamelen. 

Ook dit loopt al flink op en we zijn zeer 

dankbaar voor alle warme berichten en gulle 

bijdragen! Inmiddels is met een deel van het geld 

de quarantaine verbouwd zodat deze aan de 

laatste strenge eisen voldoet en de beren straks 

veilig in hun nieuwe thuis aan kunnen komen.   

vervolg pagina 9

Gaten werden gedicht 

Vele tanden werden 
getrokken

Castratie van het 
mannetje

Improvisatie door het 
team



PAG. 9BerekrantjulI 2021WWW.BEARSINMIND.ORG

beer drie…
Begin januari van dit jaar kwam er bij Bears in 

Mind een melding binnen over een jonge beer in 

Bosnië Herzegovina. Of we met spoed konden 

helpen deze beer, een vrouwtje van ongeveer 6 

jaar oud, uit haar uitzichtloze bestaan te halen. 

De vraag kwam van het verantwoordelijke 

ministerie zelf. Zij wisten van onze plannen om 

een berenopvang en educatie centrum te gaan 

bouwen in Bosnië. Maar dat is er voorlopig 

nog niet. Ook hadden we samen met onze 

lokale partner in 2018 een onderzoek gedaan 

naar de status van beren in gevangenschap in 

Bosnië, waarbij de resultaten aan het ministerie 

en andere belanghebbende gepresenteerd 

waren. Vreemd genoeg zat deze beer niet bij de 

inventarisatie van 2018. Al snel werd duidelijk 

waarom: sinds haar vondst zo’n zes jaar geleden 

in het bos bij het dorp Fojnica, is ze verborgen 

gehouden door de man die haar had ontdekt. 

Hij hield haar uit het zicht van de autoriteiten, 

het is immers verboden om beren en andere 

carnivoren in privébezit te houden. De beer is 

een beschermde diersoort onder de ‘Nature 

Protection Act (66/13)’ van de Bosnische 

Federatie, waar ze worden aangemerkt als een 

zogenaamde Rode lijst soort. Waarschijnlijk 

wisten maar weinig mensen van haar bestaan af. 

Maar begin 2021 kwam toch naar buiten dat ze 

onder erbarmelijke omstandigheden gehouden 

werd en zodra de inspecteur van de overheid 

op de hoogte was en de consequenties voor de 

eigenaar duidelijk werden, wilde hij haar maar al 

te graag afstaan. 

papierwerk
Om alle drie de beren naar Het Berenbos te 

halen is een hele lijst aan documenten nodig. 

Met name uit de Oekraïne is dit een behoorlijke 

uitdaging gebleken. Gelukkig komt langzaam 

het einde in zicht en kunnen we spoedig de 

transport data gaan inplannen. We moeten 

rekening houden met de weersomstandigheden 

onderweg (het mag zeker niet te heet zijn 

want dan zouden de beren in de kleine 

transportkisten oververhit kunnen raken), 

dus waarschijnlijk vindt de verhuizing naar 

Nederland in september plaats. 

We houden iedereen op de hoogte via social 

media! 

De jonge berin in Bosnië
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levensGeschiedenis wolke, tory & axel

circuswagen
De gang naar het slachthuis werd het drietal 

bespaard dankzij de directeur van een 

rondtrekkend circus. Tijdens een bezoek aan 

het dierenpark, waar de circusdirecteur in 

eerste instantie op zoek was naar een lama, 

kwam de ongewenste berendrieling ter sprake. 

De circusdirecteur gaf te kennen dat hij wel 

iemand wist voor de drie jonge beren, en 

nam ze maar al te graag mee. Dit bleek echter 

niet het geval te zijn, waardoor de drieling in 

erbarmelijke omstandigheden terechtkwam. 

Weggestopt in een muffe, donkere circuswagen 

in een veel te kleine kooi van 6 vierkante meter, 

kon de berendrieling zich amper bewegen. 

Dag in, dag uit moesten de drie jonge beren 

op amper 6 vierkante meter tegen elkaar aan 

gedrukt doorbrengen. Vierentwintig uur per 

dag was het geschreeuw en gekras van de 

gekwelde beren te horen. Alleen tijdens de 

circusvoorstellingen mocht het drietal even 

hun kooi verlaten om hun ingestudeerde 

kunstjes aan het publiek te vertonen. Een ware 

nachtmerrie voor de slechts enkele maanden 

oude berendrieling.

De berendrieling Wolke, Tory en Axel is begin 1993 ter wereld gekomen 
in het Duitse dierenpark lippstädter Zoo. Helaas was de geboorte 
van de bruine berendrieling niet echt gewenst en konden de drie jonge 
beertjes wegens plaatsgebrek dan ook niet in het dierenpark blijven. Erg 
rooskleurig zag de toekomst er voor de berendrieling niet uit. Als er op 
korte termijn geen oplossing gevonden zou worden, zou de pasgeboren 
drieling een kort leven beschoren zijn en in het slachthuis eindigen.

hulp
Een Duitse dierenbeschermer kreeg lucht 

van de zaak en trok zich het lot van deze 

dieren aan. Ze heeft zich met diverse 

dierenbeschermingsorganisaties ingezet voor 

de berendrieling. De weg naar een goede 

opvang voor drieling was echter lang. Door 

heel Europa heeft ze telefoontjes gepleegd om 

een goede plek voor de jonge beren te vinden. 

Meerdere malen werd haar medegedeeld dat 

er geen plek beschikbaar was voor de beren en 

dat het wellicht beter was om de dieren af te 

maken. Ze gaf de moed echter niet op en kwam 

via via uiteindelijk terecht bij Het Berenbos, 

gelegen op het terrein van Ouwehands 

Dierenpark in Rhenen.

tussenstation
Binnen 3 maanden zou er plek zijn voor de 

berendrieling in Het Berenbos. Tot die tijd was 

er echter tijdelijke opvang nodig voor de beren. 

Dierenvriend en ex-profbokser lutwin Hahn 

bleek de reddende engel toen hij aanbood om 

de drieling enkele maanden onder zijn hoede 

te nemen. Op zijn terrein waar hij meerdere 

dieren hield, bood hij de drieling opvang totdat 

de tijd rijp was om naar Het Berenbos in 

Rhenen te verhuizen. De sterk ondervoede en 

vermagerde drieling leefde hier helemaal op. 

De eerste dag lagen de beren nog apathisch 

in een hoekje, maar daarna ging het zichtbaar 

beter met hen. De eerste tijd werden ze gevoed 

met katten- en hondenvoer, omdat dit het 

enige voedsel was dat ze konden verdragen. 

langzaam moesten ze weer wennen aan het 

‘gewone’ voedsel voor beren, zoals vruchten, 

wortels, noten, vis en vlees. Stukje bij beetje 

knapten de jonge beren op en vonden ze hun 

levenslust weer terug. Hun vacht ging weer 

glanzen, ze kwamen op gewicht en spelen werd 

hun favoriete bezigheid.

namen
Omdat de berendrieling nog naamloos was, 

besloot lutwin Hahn om de drie jonge beren 

tijdens een feestelijke gelegenheid te laten 

dopen. De drie Duitse profboksers Manfred 

Wolke, Axel Schulz en Torsten May werden 

bereid gevonden om de berendrieling te dopen. 

Onder grote (media)belangstelling werd het 

drietal gedoopt en van namen voorzien. De 

beren werden vernoemd naar deze beresterke 

boksers en zouden dan ook als Wolke, Axel en 

Tory Het Berenbos gaan betreden.

het berenbos!
Op 21 november 1994 was het dan eindelijk 

zover. De berendrieling ging verhuizen naar 

Het Berenbos in Rhenen. Na vier uur lang 

verwoede pogingen ondernomen te hebben 

om de drieling in hun transportkisten te lokken, 

bleek een stuk boterkoek uiteindelijk uitkomst 

te bieden. Binnen de kortste keren zaten de 

beide zussen en hun broer in de transportkisten 

en waren ze helemaal klaar voor de grote 

verhuizing naar Rhenen. Na een medisch 

onderzoek en vier weken quarantaine mocht 

de drieling eindelijk het twee hectare grote 

Berenbos gaan verkennen. Na een aantal mooie, 

zorgeloze jaren in Het Berenbos is beer Axel 

in maart 2002 plotseling overleden. De beide 

zusjes Wolke en Tory moesten het sinds die 

tijd zonder hun broertje Axel stellen. Gelukkig 

hebben de dames nog vele jaren van het leven 

in het bos kunnen genieten, waar ze bijna altijd 

in elkaars gezelschap te vinden waren. Onder 

de dierverzorgers en Bears in Mind was er altijd 

discussie wie nu wie was. Ze leken zoveel op 

elkaar. Tory was Wolke en Wolke was Tory, 

meestal gewoon ‘De Tweeling’! Pas toen ze 

allebei door de scan waren geweest afgelopen 

augustus, konden we aan de hand van de 

microchips zien (die ieder dier in de dierentuin 

moet hebben) wie nu wie was. We zullen het 

dynamische duo missen.

De drieling in 1993

Tory Wolke & Axel

Dadon speelt met Wolke



PAG. 11BerekrantjulI 2021WWW.BEARSINMIND.ORG

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 110

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

Muts € 24,95

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

‘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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We vullen graag ons huidige team aan met nog meer enthousiaste vrijwilligers die vanuit 

onze DIM (Dieren Informatie Markt) de bezoekers van Het Berenbos voorlichten over Het 

Berenbos en de beren.

Voorlichting en educatie is een van de doelstellingen van Bears in Mind, de stichting achter Het 

Berenbos, in samenwerking met Ouwehands Dierenpark. Vanuit onze stand in Het Berenbos 

vertellen we graag aan de bezoekers van het dierenpark over de beren, Het Berenbos en 

waarom het belangrijk is beren op te vangen. je krijgt met allerhande vragen te maken van 

nieuwsgierige kinderen en volwassenen. Ook verkoop je merchandise waarvan de opbrengst 

rechtstreeks naar de bescherming van beren gaat. uiteraard wordt je ingewerkt en begeleid in 

alle ins en outs!

Graag bezetten we de DIM zoveel mogelijk gerouleerd met het gehele team.

1x per week, 1 middag is gewenst (12:00-16:00u), in de periode april t/m oktober.

vrijwilliGers Gezocht bears in Mind

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!
Webshop: earthbear.nl

Vrijwilliger - Leo Tijdeman Naast het idee om iets te kunnen betekenen om dierenleed tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan de natuur en het milieu, 

is het als vrijwilliger ontzettend leuk om hierover met blije en over het algemeen positief ingestelde mensen in gesprek te gaan.Quote

Winkeltje van vrijwilliger Sjaak


