
Ekipa
Het team van Ekipa, de door ons ingehuurde 

transporteur, vertrok op 20 oktober uit 

Nederland in de richting van de Oekraïne. 

Linda & Erik, de twee chauffeurs, wisselden 

elkaar af tijdens de lange rit naar het Oosten 

van Europa. Via Duitsland en Polen naar de 

Oekraïne. Twee dagen later stonden ze aan 

de grens tussen Polen en de Oekraïne. Vast! 

Samen met honderden andere truckers. 

Zonder mogelijkheid om eten te kopen en 

naar het toilet te kunnen. Geen voorzieningen 

en geen duidelijkheid over een spoedige 

grenspassage. Er waren meer papieren nodig, 

terwijl alles in orde zou moeten zijn. Nog 

weer twee dagen later, op zondag, werden ze 

na lang onderhandelen en eindelijk de juiste 

papieren in handen te hebben, de grens over 

gelaten. Het was nu nog ‘maar’ 20 uur rijden 

naar de zuidelijk gelegen stad Zaporizhia. Hier 

zaten de beren opgesloten. In een mini zoo 

onderdeel van Children’s Railway Station, een 

kinderthemapark onderdeel van het 

Oekraïnse Spoorwegbedrijf. 

De beren
Op maandagmiddag de 25e oktober vertrok 

het team van Bears in Mind, Ingrid & Koen, 

met het vliegtuig naar Zaporizhia. Samen met 

een cameraman en producer van mediabedrijf 

ICP, zij zouden alles vastleggen voor het 

komende seizoen van het programma ‘Het 

Echte Leven in de Dierentuin’. 

“We did it!” werd er herhaaldelijk geroepen toen de beren eindelijk in de transportkisten zaten. “Yesssss, we 
are through!” lazen we op de app toen het transport eindelijk de grens over mocht tussen de Oekraïne en 
Polen, richting Nederland. “Ja! Ze zitten erin!” riepen we toen beide beren eindelijk de transportkisten uit 
waren gekomen en veilig in hun tijdelijke quarantaine verblijven zaten. De opluchting was er iedere keer weer, bij 
iedere stap in het lange en moeizame proces naar hun, relatieve, vrijheid. We denken dat dit toch wel de meest 
gecompliceerde berenreddingsoperatie uit onze geschiedenis is! Maar het is gelukt en de twee mooie bruine 
beren Ljalja & Malysh zitten in Het Berenbos.
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........... mogen meemaken dat er twee nieuwe 
beren naar Het Berenbos komen, wat een 
ervaring!

Tijdens mijn eerste week hoorde ik al dat 
we druk bezig waren met het redden van 
twee beren uit Oekraïne. Naar mate de 
tijd vorderde kreeg de reddingsactie steeds 
meer vorm en half oktober was het dan 
zover: we wisten dat Ljalja en Malysh 29 
oktober aan zouden komen in Het Berenbos!

Het is onvoorstelbaar hoeveel regelwerk er 
plaatsvindt om een actie als deze op poten te 
zetten. Alle instanties moeten het eens zijn, 
papierwerk moet in orde gemaakt worden, 

de verblijven voorbereid, het transport moet 
geregeld worden en ga zo maar door. Voor 
mij als junior werknemer was dit dan ook een 
hele nieuwe wereld en elke stap was leerzaam. 
Van de vergunningen tot de aankomst van 
de beren, bij alles dacht ik: “Dit maak je 
maar zelden mee in je leven. En ik mag het 
meemaken!”

Er leven nog veel meer beren in soortgelijke 
omstandigheden. Het is dan ook mooi om te 
zien dat er ter plaatste in Oekraïne ook veel 
aandacht wordt besteed aan ‘die Hollanders’ 
die de beren komen halen. Dit draagt bij aan 
een betere bewustwording, een van onze 
doelstellingen, dat er ter plaatse ook het 

verhaal verteld wordt; het houden van beren 
op deze manier is niet meer van deze tijd. 
Ljalja en Malysh zijn een voorbeeldfunctie!

Als medewerker communicatie was het 
mijn taak om jullie op de hoogte te houden. 
Na elke post op social media of update 
op beregoeiereis.nl was ik wéér verbaasd 
over de hoeveelheid lieve, meelevende en 
betrokken reacties. Wat heeft de stichting 
toch een mooie groep mensen achter zich.

De week van 25 tot 29 oktober was 
fantastisch en zenuwslopend. Zou alles goed 
gaan? Hoe gaat het met de beren? Werkt 
de douane mee? En toen was het zover: 

vrijdagnacht konden Ljalja en Malysh het 
verblijf in. Een warm en droog bed van stro 
onder hun poten, vers water, goed eten en 
het vooruitzicht op een beerwaardig leven in 
Het Berenbos.

En dat allemaal dankzij jullie: donateurs, 
giftgevers, partners en andere betrokkenen. 
Ik ben onwijs trots dat ik deel mag uitmaken 
van een stichting die zulk mooi werk doet en 
zoveel betrokken mensen achter zich heeft. 
Dit vergeet ik nooit meer!

Lieve groet,

Katelijne Hoogendoorn

Katelijne Hoogendoorn
Medewerker communicatie Bears in Mind

Dinsdag bezocht het team voor het eerst 

de mini zoo. Ook kwam de truck van Ekipa 

aan. We kwamen gezamenlijk tot dezelfde 

conclusie: het was nog erger dan we hadden 

gedacht. In een kleine ‘dierentuin’ zaten in 

diverse piepkleine hokken dieren opgesloten. 

Zonder enige vorm van verrijking; staal met 

beton. Ze zagen er over het algemeen slecht 

uit en vertoonden vele stereotiep gedrag. De 

beren spanden de kroon helaas; het mannetje 

Malysh liep heen en weer in een mengsel van 

poep, urine, etensresten en haren. Het stonk 

er verschrikkelijk en de tranen sprongen in 

onze ogen, niet alleen vanwege de scherpe 

geur. Het vrouwtje zagen we nog niet. Een 

verzorger wist ons te vertellen dat Ljalja in het 

binnenhok zat, omdat ze meestal bang was van 

Malysh. Via een kleine opening voorzien van 

tralies, scheen er wat licht in het donkere hok. 

We zagen een paar droevig kijkende ogen, die 

moesten van Ljajlja zijn. Langzaam kwam ze 

overeind, waarschijnlijk omdat ze dacht dat we 

wat te eten kwamen brengen. Het was in haar 

totaliteit een intens trieste situatie. Maar wij 

wisten dat we de beren de volgende dag mee 

zouden nemen. Dat wisten zijzelf echter nog 

niet…

27 oktober
De volgende dag wilden we vroeg beginnen. 

We ontmoeten onze lokale partner, de NGO 

Eco-Halych. Zij hebben het meeste geregeld 

en in gereedheid gebracht om de beren uit 

de Oekraïne te krijgen. Helaas blijkt al snel 

het e.e.a. niet in orde te zijn. Waar zijn de 

hijskraan en de vorkheftruck bijvoorbeeld? En 

hoe zit het met de veterinaire certificaten die 

nog ontbreken? We gaan niet verder in details 

treden, maar zelfs onze Oekraïense partner 

werd knap nerveus van de diverse verrassingen 

die we het hoofd moesten bieden. Na uren van 

onzekerheid en groen licht van de veterinaire 

autoriteiten, gingen we de beren ‘vangen’! Dit 

was de volgende uitdaging. De transportkisten 

moeten namelijk zo voor de deur van het 

verblijf gepositioneerd worden dat de beren er 

gemakkelijk en veilig in kunnen lopen. Normaal 

krijgen dierentuindieren kisttraining voordat 

ze op transport gaan. Om ze te laten wennen 

aan een transportkist, dat ze zich er relatief 

veilig in voelen. Dit konden we uiteraard niet 

voor elkaar krijgen, de kisten kwamen immers 

pas met de truck mee. We zouden nu eerst 

proberen ze in de kist te lokken en als dat niet 

lukte, dan moesten ze verdoofd worden. 

Nadat de eerste kist gezekerd was aan het 

verblijf, begon de moeizame taak om allereerst 

Malysh in de kist te lokken. Met stukken 

kip, met appels, met paprika, met honing… 

Helaas had hij alleen maar interesse in de 

openslaande deur van zijn verblijf! Want dat 

was ineens gek?! Die deur is altijd dicht! Met 

zijn voorpoot bewoog hij de deur open en 

dicht, die naar binnen opende. De kist zat 

aan de buitenkant tegen de sponning aan met 

touwen en flinke ijzeren draden. Malysh leek 

de touwen en openingen langs de kist erg 

interessant te vinden. Maar in de kist gaan, 

nog niet misschien! Op een moment vond 

het ‘vangteam’ het lang genoeg duren en 

werden de onderzoekende acties van Malysh 

steeds baldadiger. Maar net toen we hadden 

besloten om de dierenarts erbij te halen voor 

de verdoving, ging hij in de kist en werd snel 

het luik dichtgedaan. Hebbes! Met de hijskraan 

werd de kist bij de truck geplaats en was het 

de beurt aan Ljalja. Zij was een stuk schichtiger 

en had minder interesse in de veranderingen 

in de omgeving. Zij ging redelijk snel op de 

lekkernijen af (misschien omdat Malysh in het 

verleden altijd het beste voedsel wegpakte?) 

en kon na enkele spannende momenten ook 

gevangen worden. Gelukkig, geen verdoving! 

Want daar kleven toch de nodige risico’s aan, 

helemaal gezien de leeftijd van Ljalja.

Nog maar NEt EEN paar maaNDEN aaN hEt wErk EN DaN .............................

Vies hok

Malysh wil de kist 
niet in

Beer door de lucht
Malysh zit erin

Kisten in 
vrachtwagen

Ljalja in donker 
hok

Voedsel van de 
beren in Oekraine

Kooien in mini zoo



PAG. 3BerekrantNOVEMBER 2021WWW.BEARSINMIND.ORG

Beide beren werden in de truck van Ekipa 

geladen. Inmiddels waren er drommen 

journalisten van lokaal en nationaal nieuws op 

de reddingsactie afgekomen. Ingrid stond hen te 

woord en vertelde over de situatie ter plaatse, 

waarom wij gekomen waren en wat de beren in 

Nederland te wachten stond. Het was nu zaak 

de de beren zsm de weg op te krijgen. Het was 

inmiddels 16:00 en de truck moest eerst met 

de beren naar de plaatselijke douanepost om de 

laatste papieren te laten tekenen. Dit was ook 

weer even spannend, maar om 19:00 mocht de 

truck eindelijk de weg op, richting de grens met 

Polen / de EU. 

28 oktober
De hele nacht reden ze door en de truck met 

de beren kwam de volgende dag om 13:00 bij 

de Oekraïense grens aan. De beren waren erg 

rustig en dat was goed te horen. We waren al 

gewaarschuwd dat dit proces lang zou duren 

en hadden alles zo goed mogelijk voorbereid 

aan de verschillende grensposten. Pas na twee 

uur kwam er een staatsdierenarts bij om alles 

af te tekenen en konden ze naar de Poolse kant 

van de grens. Daar leken ze ook geen haast 

te hebben helaas en het duurde nog eens tot 

20:00 in de avond tot de truck met de beren 

eindelijk de EU in mocht! Wat een moment 

van opluchting! Erik & Linda waren dolblij en 

wij vierden op afstand het feestje mee. Na een 

hoognodige rustperiode ging de truck weer 

door. De beren deden het nog altijd uitstekend 

en waren rustig, aten af en toe een appeltje of 

wat watermeloen en dronken goed. 

29 oktober
Vandaag zouden de beren aankomen in Rhenen! 

We volgden de truck via een live tracker 

app en hadden regelmatig contact met de 

cockpit. De rit door Polen en Duitsland verliep 

voorspoedig. Ingrid was inmiddels samen 

met José Kok van Ouwehands Dierenpark 

naar Amsterdam afgereisd om live verslag te 

doen van de reddingsactie en aankomst in 

Nederland, tijdens het programma Op1. Om 

ongeveer 22:00 vertelde Ingrid dat de beren 

net de grens over waren en dat zij toch wel 

weer richting Rhenen moesten om de het 

transport op tijd te kunnen ontvangen! Net iets 

na middernacht kwam de truck van Ekipa het 

park opgereden. Iedereen stond te popelen 

om de beren te zien. Ze moesten ook zsm 

uitgeladen worden want ze zaten al meer dan 

50 uur in de transportkisten opgesloten. De 

beren werden uitgeladen en binnen 1,5 uur 

zaten ze veilig en wel in de binnen verblijven van 

de quarantaine die grenst aan Het Berenbos. De 

beren moesten even wennen aan deze nieuwe 

warme, droge en schone omgeving. Dat kenden 

ze natuurlijk niet! Maar de verzorgers hadden 

een enorm bed van stro gemaakt met allerlei 

lekkere hapjes. Al snel werden de beren rustig 

en tot onze stomme verbazing, maar eigenlijk 

niet vreemd na een dergelijke reis, lagen ze al 

snel tegen elkaar aan te slapen! We hadden 

geen mooier begin van hun nieuwe leven 

kunnen voorspellen. Welkom Ljalja, welkom 

Malysh, in jullie nieuwe thuis: Het Berenbos.

De komende maand blijven de twee in 

volledige afzondering. Ze zullen nader worden 

onderzocht, van mest tot gebit en ze gaan ook 

nog door de CT-scan. Daarna, alles alle lichten 

op groen staan, mogen ze hun eerste stappen 

zetten in het bos. We houden jullie op de 

hoogte!

Ljalja in kist Malysh in kist

Beren in quarantaine

Malysh in Berenbos quarantaine

Aankomst in Het Berenbos

Lege kooi Oekraine
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1. Je bent dierenarts. waarom 
heb je ervoor gekozen om 
dierenarts te worden? 
Ik ben opgegroeid op een boerderij in Bolsward, 

Friesland. Van jongs af aan altijd dieren om me 

heen gehad, met name schapen, koeien en een 

hond. De veearts kwam vaak over de vloer en 

dan stond ik er met mijn neus bovenop. Al snel 

mocht ik helpen waar mogelijk, bijvoorbeeld bij 

de geboortes van kalfjes en lammetjes. Vanwege 

de bovenmatige interesse ben ik vervolgens 

naar de veeartsenijschool gegaan. 

2. wat zijn je voornaamste 
bezigheden en wat is je 
specialisme?
Bij Ouwehands Dierenpark krijg ik alle dieren 

onderhanden. Het meeste ben ik bezig met 

preventieve geneeskunde en periodieke 

controles. De bijzondere ‘patiënten’ zijn 

bijvoorbeeld de olifanten. Bij deze diergroep is 

de biologie / fysiologie erg interessant en ben 

ik veel bezig geweest met voortplanting en K.I. 

bij de olifanten van Ouwehands Dierenpark. 

Maar bij de beren horen toch ook wel bij mijn 

specialisme, heb in mijn tijd bij de dierentuin 

veel beren op de behandeltafel gehad.

Daarnaast heb ik een kliniek voor 

gezelschapsdieren, Dierenkliniek Berg & Bos. 

Hier komen allerhande huisdieren op het 

spreekuur. 

3. hoelang ben je al dierenarts?
Ik ben in 1985 afgestuurd als dierenarts. Niet 

lang daarna ben ik naar de US afgereisd waar ik 

aan de Universiteit van Californië in het stadje 

Davis me verder specialiseerde in exotische 

dieren. 

Later werkte ik als dierenarts aan de 

Universiteit van Utrecht. Inmiddels ben ik 

alweer 28 jaar dé dierenarts van Ouwehands 

Dierenpark. 

Maar eind 2021 stop ik bij het dierenpark en is 

het tijd voor een nieuwe uitdaging!

4. wat is het leukste aan je 
beroep?
De geboortes vind ik toch wel het leukste. 

Bijzondere geboortes in de afgelopen jaren 

waren die van een giraf en een zeeleeuw. Bij 

de zeeleeuw was ik alleen aanwezig, een heel 

speciaal moment.

5. wat is het minst leuk aan je 
beroep?
Het minst leuke is het euthanaseren en afscheid 

nemen van dieren. Een geruststellende gedachte 

is dan vaak dat het uitzichtloos lijden afgesloten 

mag worden. 

6. Je hebt de afgelopen jaren 
ervaring opgedaan met beren 
(ijsberen, bruine beren, maleise 
beren). wat zijn de grootste 
problemen/uitdagingen die je 
zoal tegenkomt? 

Dat is de diagnostiek van het bewegings- of 

locomotie apparaat. Met name bij de bruine 

beren uit Het Berenbos die vanwege hun 

achtergrond en hoge leeftijd vaak problemen 

ontwikkelen aan de (nek)wervels en 

gewrichten. De beren gaan dan voor verder 

onderzoek naar de Lingehoeve, een kliniek 

waar ze een grote CT-scanner hebben voor 

paarden. Hier kunnen de beren ook doorheen. 

Uit de CT-scan komt meestal naar voren dat de 

beren last hebben van artrose of spondylose; 

botwoekering tussen de wervels waardoor 

beweging moeizaam en pijnlijk wordt. We 

INtErvIEw mEt JaN Bos, 
DIErENarts ouwEhaNDs DIErENpark

geven dan eerst pijnstillers en kijken of er een 

positieve verandering te zien is. Helaas is het 

proces veelal onomkeerbaar en zal uiteindelijk 

verlamming optreden en wordt de beer 

geëuthanaseerd.

 

Maar ook bijvoorbeeld bloedafname bij de 

reuzen panda’s. Dit deed ik niet zelf, maar 
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Bruine beer weer opgedoken in 
Duitsland

In het Zuid Duitse district Garmisch-
Partenkirchen, aan de grens nabij 
Innsbruck, is dit jaar al diverse keren 
een bruine beer waargenomen. 
Waarschijnlijk heeft de beer de 
afgelopen winter in de Ammergauer 
Alpen doorgebracht. 

In de herfst van 2020 werd de beer 
op de cameraval nabij Slot Linderhof 
gefotografeerd. In april van dit jaar 
werd hij vervolgens gefotografeerd 
in de Murnauer Moos. Sindsdien zijn 
er weinig sporen van hem. Beer is 
onopvallend en schuw.

In tegenstelling tot zijn voorganger 
“Bruno” in 2006, zou dit dier 
zich volledig onopvallend en 
teruggetrokken gedragen. Het Beierse 
Staatsbureau voor Milieu toont op zijn 
homepage alle informatie over waar en 
wanneer de bruine beer sporen heeft 
achtergelaten. De beer in de Murnauer 
Moos is waarschijnlijk hetzelfde dier 
dat in juni werd gefilmd door toeristen 
in het bovenste Inntal in Fiss in Tirol en 
hetzelfde dier dat een schaap doodde 
in het Ötztal.

Nieuws!

Het werkt echt en de beren vertonen hierdoor 

minder stereotiep gedrag en meer natuurlijk 

gedrag. 

10. heb je nog een leuke 
anekdote over iets dat je een keer 
is overkomen tijdens je werk met 
de beren? Iets spannends, iets 
geks o.i.d. 

We moesten beer Mackenzie behandelen 

omdat hij steeds slechter ging lopen. Hij werd 

verdoofd maar liep vervolgens versuft de vijver 

van Het Berenbos in! Dit wil je dan echt niet 

hebben want zo kan een beer gemakkelijk 

verdrinken. Dus heb ik Mackenzie samen met 

een collega uit het water getrokken.

Een andere beer, Jo genaamd, heb ik uit een hol 

moeten trekken omdat hij in zijn winterrust 

was overleden. Jo was de laatste beer uit de 

beruchte berenkuil van Maastricht. Hij had nog 

een paar mooie jaren gehad in Het Berenbos, 

maar opeens waren we hem ‘kwijt’. Na een 

zoektocht vonden we hem in een van de 

berenholen.

11. Je gaat met pensioen. wat ga 
je nu doen? Blijf je actief in het 
vak?
Ik heb een stichting opgericht en ga me 

samen met diverse collega’s inzetten voor 

bijvoorbeeld beren over de grens. Binnenkort 

ga ik al naar Duitsland waar een opvangcentrum 

voor exoten (en beren) me heeft gevraagd 

om diverse dieren na te kijken. Beren, vogels, 

makaken. Daarnaast wordt er net buiten 

Rhenen een nieuwe Berg & Bos dierenkliniek 

gebouwd. De vergunningen zijn eindelijk rond 

en we hopen in de loop van het nieuwe jaar 

open te gaan.

de speciale Chinese dierenarts. Panda’s zijn 

speciaal getraind om zonder verdoving hun 

poot ‘aan te bieden’ waarna het bloed kan 

worden afgenomen voor onderzoek. Bij de 

bruine beren moet het dier verdoofd worden 

om deze handeling te verrichten. 

7. waar let je speciaal op 
bij een beer die uit slechte 
omstandigheden zoals een 
circus komt, beren die we in het 
Berenbos opvangen?

Aan de hand van het geslacht, de leeftijd, de 

achtergrond, voormalige voeding, gewicht 

en conditie, een video van de locomotie, 

het gedrag (alertheid bijvoorbeeld), 

vorm ik een beeld. Veel voorkomende 

problemen zijn een slecht gebit, vanwege 

de jarenlange verkeerde voeding. Het gebit 

moet dan ‘gesaneerd’ worden zoals dat 

heet. Wortelkanaalbehandelingen, tanden 

trekken, gaten vullen etc. Door het doen van 

bloedonderzoek krijg ik een goed beeld van het 

functioneren van de verschillende organen. Ook 

monitoren we het hart.

8. wat is de moeilijkste ingreep 
die je ooit hebt moeten doen bij 
een beer?
Een oogoperatie bij beer Bora. Bora was een 

dansbeer uit Turkije die net na de opening 

van Het Berenbos begin jaren ’90 samen met 

Koroglü en Fiona een plekje kreeg in het 

bos. Alle drie de beren waren blind, door 

mishandeling en slechte voeding. Bij Bora was er 

een kans dat hij weer deels zou kunnen zien, zo 

dachten we. Helaas mocht een oogoperatie niet 

baten en zag Bora weinig tot niets in zijn tijd in 

Het Berenbos. Hij was wel een erg sociale en 

speelse beer! 

Een andere moeilijke operatie was die bij 

Mascha. Ze had een grote wond achter op 

haar rug / heupen. Ontstaan als gevolg van een 

gevecht met een andere beer. Dit was trouwens 

de enige keer dat een beer een dergelijke 

verwonding heeft opgelopen, als gevolg van een 

directe confrontatie met een andere beer. Deze 

wond moest behandeld worden, maar vanwege 

de grootte was dit een hele uitdaging. 

9. Zijn de beren überhaupt vaak 
ziek? voor welke ziektes zijn ze 
het meest gevoelig?
Nee, nauwelijks. Twee maal per jaar 

onderzoeken we preventief de mest van 

de beren om te kijken of er bijvoorbeeld 

spoelwormen inzitten. Dit komt nog wel eens 

voor.

Het belangrijkste is wel het gedrag en mogelijke 

afwijkingen in de vorm van stereotypieën. 

Deze bruine beren hebben vaak een 

getraumatiseerde achtergrond, zoals berin 

Maria die meer dan 20 jaar in een betonnen 

bak rondjes heeft gedraaid. Ze kon alleen met 

deze uitzichtloze situatie omgaan door te 

vervallen in stereotiep gedrag. Dit gedrag is 

nog regelmatig bij haar te zien in Het Berenbos. 

Het zijn ‘beschadigde’ dieren, waarbij we door 

het stimuleren van natuurlijke gedragingen 

kunnen proberen de stereotypieën af te laten 

nemen. Hiervoor hebben we het Natuurlijk 

Voedsel Programma opgezet, gebaseerd op het 

seizoensgebonden dieet wat wilde beren eten. 

Schade in Duitsland door beer
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Wist je dat bruine beren ook zwart of crèmekleurig kunnen zijn?

Beren weetjes:

Wist je dat een beer wel 65 kilometer per uur kan rennen?! Dat is nog ruim 20 

kilometer per uur sneller dan de snelste mens!

Wist je dat de Grizzly beer een ondersoort is van de Bruine beer?

… Wist je dat beren echte alleseters zijn? Dat noem je een omnivoor. Ondanks 
hun indrukwekkende gebit eten ze dus ook noten, zaden, bessen en ander 
plantaardig voedsel.

Wist je dat de Holenbeer de verre voorvader is van de ‘moderne’ bruine beer? 
Deze berensoort leefde van 126.000 tot 11.700 jaar voor Christus, in het Laat 
Pleistoceen.

Wist je dat er in totaal 8 verschillende berensoorten zijn?

(Brilbeer, Lippenbeer, Maleise beer, Amerikaanse  zwarte beer, Aziatische zwar-

te beer, IJsbeer, Grizzly beer, Bruine beer en Reuzenpanda)

De beren Ljalja en malysh zijn gered uit een 
speeltuin in oekraïne waar ze als attractie 

voor kinderen werden gehouden. Nu mogen 
ze genieten van een beerwaardig leven in 

het Berenbos.

help jij ze het Berenbos te vinden?

Het Berenbos doolhof
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Byara uit rusland
In Berekrant 109 schreven we over de 

aankomst van het Russische beertje Byara in 

het Natuurhulpcentrum in België. Hier zou 

ze tijdelijk verblijven, alvorens ze naar een 

definitief park zou gaan. Ze is inmiddels alweer 

een half jaar daar en doet het goed. In eerste 

instantie wilden we haar bij de drie beren 

in De Zonnegloed plaatsen, een permanent 

opvangcentrum voor exoten nabij de Belgische 

kust. Maar bij nader inzien is toch besloten 

om haar naar Five Sisters Zoo in Schotland te 

verhuizen. Hier zit in een mooi groot verblijf op 

dit moment nog maar één beer, het vrouwtje 

Eso uit Albanië. Ze kan wel een speelmaatje 

gebruiken! Voor Byara, die niet aan andere 

beren gewend is, zou dit ook beter zijn dan haar 

in een kleiner verblijf met drie soortgenoten 

te plaatsen. Op dit moment wordt de CITES 

vergunning opgemaakt en hopelijk kan Byara 

dan snel naar haar definitieve thuis gebracht 

worden.

melaniy in Belarus
Begin mei werd Bears in Mind gebeld door 

een Russisch contact over een weesbeertje in 

Belarus, in NL ook wel bekend als Wit Rusland. 

Het beertje zou zijn gevonden, gefilmd, weer 

gedumpt en de video werd op het internet 

gepost. De autoriteiten hebben vervolgens 

het weesje na een langdurige zoektocht in 

een slechte staat gevonden, het woog hooguit 

de helft van wat een beertje van die leeftijd 

zou moeten wegen. Het weesbeertje werd 

naar de dierentuin van Minsk gebracht, waar 

ze o.a. op ons verzoek, in een afgesloten 

binnenverblijf tijdelijk onderdak kreeg. 

Het personeel van de dierentuin, samen 

met Elena (het contact van BiM) wonnen 

informatie in over voeding en verzorging 

van jonge beertjes en BiM adviseerde op 

afstand. Al snel werd duidelijk dat we met een 

plan moesten komen, want als het beertje 

– inmiddels omgedoopt tot Melania – een 

kans zou kunnen maken in het wild, dan was 

snel handelen belangrijk. BiM legde contact 

met het weesberen rehabilitatie centrum in 

Roemenië, van Leonardo Bereczky. Hij gaf te 

kennen dat het mogelijk zou moeten zijn om 

Melania zsm naar hem te brengen, waarna 

ze in 1,5 jaar werd klaargestoomd om weer 

in het wild te kunnen overleven. Voor de 

winter moet Melania in Roemenië worden 

afgeleverd, daarna zijn we te laat en is ze te 

oud. Werk aan de winkel! 

Het beertje is in de afgelopen maanden 

hard gegroeid en de verzorgers hebben steeds 

meer moeite om ongeschonden de dagelijkse 

verzorging uit te voeren. Voorbereidingen 

voor de verhuizing zijn inmiddels vergevorderd. 

Enigszins vertraagd helaas omdat Melania een 

jongetje bleek te zijn (nu Melaniy) en een nieuwe 

CITES Export vergunning aangevraagd moest 

worden. Het wachten is nu op de CITES Import 

vergunning aan de Roemeense kant. Verder 

is het transport geregeld, is er een radiokraag 

aangeschaft die hem zal volgen in het centrum in 

Roemenië en is het wachten nu ook op de uitslag 

van de rabiës vaccinatie test. We hopen dat de 

verhuizing van Melaniy z.s.m. groenlicht krijgt en 

de kans vergroot wordt op een leven in het wild.

Buu & tiopa in Dagestan
Een schrijnende situatie speelt zich af in Dagestan, 

een autonome republiek in zuidwest Rusland. Het 

is een erg arme provincie. Begin dit jaar kwamen 

we een echtpaar op het spoor die een boerderij 

hebben waar ze meer dan 200 dieren opvangen, 

veelal van circussen of bijvoorbeeld achtergelaten 

bij failliete hotels in de buurt. Kamelen, paarden, 

honden, beren en zelfs leeuwen hebben ze 

opgevangen. Op dit moment zitten er vijf beren: 

Buu, Tiopa, grote Masha, kleine Masha en Alex. 

Buu werd gedumpt door een circus, Tiopa werd 

achtergelaten omdat hij te groot was geworden 

voor de ‘contact zoo’ waar ze hem gebruikte 

om met mensen op de foto te gaan. Masha werd 

gevonden in een donkere kelder die bijna een 

jaar lang onderwater stond. De beer heeft al 

die tijd in het donker gezeten en natte poten 

gehad… Alex was ook eigendom van een circus 

maar kreeg problemen met zijn achterpoten 

waardoor hij niet meer kon optreden. Het 

circus wilde hem vervolgens verkopen aan 

iemand die de huid en kop aan de muur wilde 

hangen. Gelukkig kon het echtpaar de beer 

voor hetzelfde geld kopen en dus van een wisse 

dood redden. De andere Masha zat naast een 

hotel, maar toen het hotel failliet ging, bleef ze 

alleen achter. 

We proberen nu om Buu en Tiopa, die beide in 

hele kleine verblijven zitten, naar Wild Ireland 

over te brengen. Hier bracht BiM eerder de 

drie beren uit Litouwen naartoe. Voor de 

andere drie beren wordt gewerkt aan een 

groter verblijf. De zorg voor al de dieren is 

enorm en kost veel geld. Wild Ireland kon maar 

twee beren opvangen helaas, maar dat zal het 

echtpaar al een beetje ontlasten. Het zal nog 

een enorme operatie worden om de beren naar 

Ierland te krijgen, maar het plan is om ze eerst 

naar Moskou te brengen, zodat ze daar even in 

quarantaine kunnen alvorens ze doorgaan naar 

Ierland. We houden jullie op de hoogte!   

Melaniy Tiopa

Buu

Byara
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verbinding
Dit project gaat in op de landschapsverbinding 

en het habitatgebruik van beren in de 

hooglanden ten oosten van de hoofdstad 

van Quito, op particulier grondgebied in 

het Antisana-Cayambe Coca-landschap. Dit 

landschap is een van de vier belangrijkste 

gebieden voor de bescherming van brilberen 

in Ecuador. Hoewel de aanwezigheid van 

beren in deze regio is gedocumenteerd door 

landeigenaren en toeristen, zijn er, voor zover 

wij weten, geen eerdere pogingen geweest om 

deze populatie te bestuderen. 

Basisgegevens verzameld met cameravallen 

in 2020, tijdens fase 1 van dit project, tonen 

een lokale en reproducerende populatie 

brilberen en een ongelooflijke biodiversiteit 

van zoogdieren, die allemaal overlappen met 

mensen, hun honden en vee.

honden
Van half oktober 2020 tot half februari 2021 

heeft het project team een cameravalstudie 

uitgevoerd om de aanwezigheid van beren te 

bevestigen en de populatiegrootte van beren 

te schatten in het studiegebied. Tijdens deze 

vier maanden durende cameravalstudie werden 

De belangrijkste bedreigingen voor de brilberen in Ecuador zijn onder 
meer verlies en versnippering van hun leefgebieden en door mensen 
veroorzaakte sterfte. Denk aan jacht of het doden van een beer als 
vergelding volgend op echte of vermeende bedreigingen voor mensen 
en hun eigendom (bijvoorbeeld vee, gewassen). De aanwezigheid van 
mensen en hun huisdieren (met name honden) in beren leefgebied blijft 
deze bedreigingen verergeren. In Ecuador is slechts 52% van het leefgebied 
van de brilberen ook daadwerkelijk beschermd gebied. Door de opmars 
van landbouw en ontwikkeling van stedelijke gebieden en wegen, is het 
leefgebied van de beren over de afgelopen 50 jaar met naar schatting 
85% afgenomen. Dit heeft tot gevolg dat er een versnipperd landschap 
is ontstaan met mogelijk geïsoleerde populaties. De berenpopulatie in 
Ecuador wordt geschat op slechts 2.000 individuen. Het belang en de 
noodzaak van connectiviteit tussen kleine populaties is groot. Kleine, 
geïsoleerde populaties verliezen sneller hun genetische diversiteit, 
waardoor ze vatbaarder zijn voor lokale uitsterving. Particulier 
grondgebied en reservaten, zoals die in deze nieuwe studie gefinancierd 
door Bears in Mind, kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om 
berenpopulaties tussen beschermde gebieden met elkaar te verbinden.

22 beren geïdentificeerd, waaronder jonge 

welpen, juvenielen en volwassenen. Daarnaast 

is de aanwezigheid van verschillende soorten 

zoogdieren geregistreerd, met name de 

bergtapir (Tapirus pinchaque), de noordelijke 

pudú (Pudu mephistophiles), de poema (Puma 

concolor) en de Andes vos (Lycalopex culpaeus). 

Gedomesticeerde honden, runderen, paarden 

en mensen waren ook gedetecteerd. Honden 

blijken een erg belangrijke bedreiging voor 

beren, zowel verwilderde als loslopende 

honden. In de week van 27 september 

bijvoorbeeld, werden minstens 10 schapen 

gedood tijdens één incident in El Tablón. Foto’s 

van bijtwonden wijzen erop dat een roedel 

gedomesticeerde honden verantwoordelijk 

was. Echter, gemeenschapsleden geloven 

dat de aanval van een beer was. Lokale 

gemeenschappen die beren (en andere wilde 

dieren, zoals poema’s) als een bedreiging voor 

hun vee zien, zullen minder snel hun steun 

geven voor de bescherming van de beren. 

Controle van gedomesticeerde honden is een 

controversiële kwestie en één oplossing zoals 

een sterilisatiecampagne zal waarschijnlijk niet 

voor alle gemeenschappen in het projectgebied 

geschikt zijn. Het team zal blijven werken aan 

oplossingen voor dit probleem.

Workshop met lokale gemeenschap

_Anti-beren hekwerk installeren.

Chakana reservaat

Brilbeer in Ecuador
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waar LopEN Nog hoNINgBErEN…
…in Oost-Kalimantan? Sinds 2019 ondersteund 

Bears in Mind een nieuw onderzoek door Pro 

Natura Foundation van Gabriella Fredriksson. 

Het doel van deze populatiemonitoring in 

het Sungai Wain Protection Forest en de 

omliggende gebieden waaronder het Bukit 

Suharto-bos, is om de belangrijke potentiële 

natuurcorridors (verbindingen tussen twee 

natuurgebieden) in kaart te brengen en te 

beschermen zodat genetische uitwisseling 

vergroot wordt. Voor dit project werkt 

Pro Natura samen met de Mulawarman 

University in Samarinda (de hoofdstad van 

Oost-Kalimantan) en een coördinator van het 

Forest Research Institute. Daarnaast helpen 

zes studenten bij het in kaart brengen van de 

gegevens, de data van de cameravallen en de 

biodiversiteitsbeoordelingen.

Tot dusver is cameravalonderzoek gedaan in 

twee van de drie doelgebieden. Gedurende de 

afgelopen periode zijn camera’s operationeel 

geweest in het INHUTANI concessiegebied, 

gelegen tussen Sungai Wain en Bukit Suharto-

bos. Dit concessiegebied is het belangrijkste 

aandachtspunt voor corridorontwikkeling, 

aangezien het tussen twee beschermde 

gebieden ligt waar honingberen voorkomen. 

Ondanks de vele beperkende maatregelen 

als gevolg van de COVID-19 pandemie in 

Oost-Kalimantan in het afgelopen jaar, zijn 

er toch waardevolle gegevens en informatie 

verzameld over honingberen en andere 

bedreigde diersoorten die dit gebied gebruiken. 

Daarnaast zijn analyses van de vegetatie en 

bodembedekking in het gebied gemaakt.

Voor de komende periode is het vergroten van 

het cameraval arsenaal gepland en onderzoek 

in de verschillende bos-/boombedekkingen in 

de drie gebieden: Sungai Wain, INHUTANI 

en het Bukit Suharto-bos. Dit landschap is 

een mengelmoes van beschermd bos, rubber, 

acacia en palmolie plantages. Het zal ook nodig 

zijn om alle ruimtelijke plannen die relevant 

zijn voor dit landschap te verzamelen, te 

bundelen en te analyseren, inclusief provinciale 

en districtsplannen, bosbeheerplannen en 

beheerplannen voor concessiehouders. Het zal 

ook nodig zijn om de meest recent beschikbare 

remote sensing-beelden te analyseren, zowel 

van satellieten als van UAV’s (drones).

Een overkoepelende en belangrijke component 

van het programma is het verbeteren van de 

kennis over natuurbehoud en biodiversiteit. 

Hierbij is het vergroten van het bewustzijn 

onder het grote publiek, NGO’s, universiteiten 

en overheidsinstanties essentieel. Daarnaast 

heeft het leveren van ondersteuning met 

betrekking tot de bescherming van honingberen 

en het behoud van hun leefgebied, prioriteit. 

Pro Natura streeft ernaar om belanghebbenden 

in de bredere zin samen te brengen en te 

laten samenwerken, de ontwikkeling van de 

natuurcorridor uit te voeren, herbeplanting 

en beheer van bestaand bos waar nodig uit 

te voeren en te onderhouden, om beweging 

door honingberen in deze gebieden mogelijk te 

maken.

Cameraval locaties Nieuwe cameravallen

Nevelpanter

Zeer zeldzame 
otter civet

Honingbeer op camera

Het team van onderzoeksstudenten
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Dadon 

Scottie

Mincho

Duuk en Igor 

Maria, Pesho en Mincho

Dadon en Björna
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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 111

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
Vintage mok €15,00

Jaarkalender 2022 €17,50

Postzegels vel 10 stuks €15,00

Drinkfles €13,00

Muts €25,00

Knuffels
PlAn  zwarte beer - grijze / zwarte wolf
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €13,00

oRGAnIC ColleCtIon wolf / beer
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €  8,00

sUPeR soFtIes wolf / beer
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €10,00

t-shirt
‘stay true stay wild’
Maten: xs, s, m, l, xl €25,00

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

€20,00

                                                       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 zwarte wolf                             Drinkfles                              Jaarkalender 2022      Vintage mok

Supersoftie beer                                  Supersoftie wolf                              Organic collection beer                  Organic collection wolf                                     

Berenmuts                              Stay wild t-shirt                    Whats good for bears t-shirt                             Postzegels           

De beste, grappigste, meeste exclusieve en 
growltastische adventskalender ter wereld!
Met 24 bieren om nooit te vergeten.

Een bewuste beer telt voor twee of drie..
De beer draagt zijn steentje bij en doneert bij 
iedere adventskalender aan een van de goede 
doelen die hij dit jaar geselecteerd heeft.

help jij Bears in mind een pootje?

ga naar de Bears in mind webshop 
(berengoed.nl) en bestel ‘m snel!
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Vorig jaar kreeg collega Koen een heel leuk 

kado; “beer in een doos”. Op kantoor moesten 

we natuurlijk heel hard lachen, totdat we de 

doos zagen. Dat was gaaf! Wat een coole 

vormgeving, gaaf gedaan en belangrijker errrrg 

lekkere inhoud kon Koen ons later vertellen.

In de doos zitten verschillende bieren, naar 

smaak en interesse samengesteld. Voor ieder 

wat wils dus! De adventskalender is er in drie 

edities: de exclusive editie; met 24 nog niet 

eerder uitgebrachte bieren van 24 verschillende 

brouwerijen exclusief voor de Beer gebrouwen, 

de discover editie ‘mixed’; met 24 bieren voor 

gevorderden uit alle smaakprofielen van de Beer 

en de discover editie ‘subtiel’; ideaal voor de 

ontdekker met 24 lichte en subtiele bieren.

Een samenwerking made in (beer)heaven! En 

zo dachten Armand en Tim er ook over. Zij 

besloten Bears in Mind als goed doel op te 

nemen in hun selectie voor dit jaar. Voor elke 

bestelde box of adventskalender gaat er een 

bedrag naar een goed doel uit deze selectie. Een 

smakelijke en leuke manier om Bears in Mind te 

steunen!

Dus doe jezelf een plezier, geef cadeau of als 

relatiegeschenk, dan doe je beren ook een 

groot plezier!

Bestellen maar en prrrroost!

Met een Grom van de Beer en veel poten van de 

Berenbosbewoners!

Op 28 september j.l. is de heer 

Peter van Emst op 96- jarige leeftijd 

overleden. De heer van Emst was 

een groot berenliefhebber en 

heeft in zijn lange leven op diverse 

ongelooflijke manieren dieren en 

mensen in nood geholpen.

Zo voerde hij vlak na de 

tweede wereldoorlog, in het 

communistische Tsjecho-Slowakije 

de beren die door de politie in een 

leegstaande kasteelgracht gevangen 

werden gehouden. Dat was 

verboden en het leverde hem dan 

ook een aantal dagen cel op. 

De heer van Emst heeft zich 

sindsdien het lot van de beren erg 

aangetrokken; vooral de beren die 

op kolen moesten dansen en als 

publiekstrekker werden mishandeld 

vond hij heel erg. In Nederland 

heeft hij om die reden de beren in 

Het Berenbos altijd een warm hart 

toegedragen. Hij is de beren altijd 

trouw gebleven.  

Wij zijn dan ook erg dankbaar voor 

zijn steun bij leven, en nu ook na 

zijn overlijden heeft hij gezorgd 

dat hij kan blijven bijdragen aan het 

berenwelzijn.

  IN mEmorIam 

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, Ingrid Vermeulen en Katelijne Hoogendoorn
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!

stukJE BEEr IN EEN Box


