
De aankomst is gelukkig allemaal goed gegaan 

en Ljalja en Malysh verbleven een maand in 

quarantaine. Dit is noodzakelijk om enerzijds 

zeker te zijn dat zij vrij zijn van overdraagbare 

ziektes en anderzijds om ze beren een beetje 

aan hun nieuwe omgeving te laten wennen. 

Die periode is beide beren uitstekend 

bevallen!  Zij vonden het heerlijk om in het 

verse droge stro te rollebollen en genoten 

van al het lekkers dat zij kregen; honing, 

noten, wortels, ze zijn hier goed verwent. Een 

hele verbetering ten opzichte van de koude, 

natte betonnen vloer waar ze altijd in hun 

uitwerpselen stonden. Beide beren waren de 

quarantaine maand opvallend kalm en lieten 

zich, verdiend, verwennen.

Eind november zijn ze medisch 

onderzocht. Dit is gebruikelijk bij nieuwe 

Berenbosbewoners. Het is belangrijk 

te weten hoe de gezondheid is van de 

nieuwelingen, zodat verzorging erop 

aangepast kan worden indien nodig en zo 

weten de verzorgers waar ze eventueel 

extra op moeten letten. De gebitten zijn 

gecontroleerd; bij Ljalja was te verwachten 

dat haar gebit in niet al te beste staat zou 

zijn. Zij is immers ‘al’ 26 jaar. Het gebit van 

Malysh was een behoorlijke schok. Zijn hoek- 

en snijtanden zijn bijna volledig afgesleten, 

waarschijnlijk van het bijten op de stalen 

tralies, uit frustratie. Daarna is hun skelet 

bekeken met behulp van de CT-scan en ook 

hier was te verwachten dat Ljalja gezien 

haar leeftijd al wat last heeft van artrose en 

spondylose; slijtage van de ruggenwervel. 

In de vorige Berekrant heeft u alles kunnen lezen over de Oekraïense beren Ljalja en Malysh; over hun leven 
in de speeltuin in Oekraïne, hoe hun redding tot stand kwam (mede dankzij u als donateur!) en over hun lange 
reis naar Nederland. Op vrijdag 29 oktober was het dan ook zover! Zij arriveerden eindelijk in Rhenen in Het 
Berenbos. Even was het spannend of Ingrid Vermeulen (directeur Bears in Mind) en José Kok (manager Zoölogie) 
op tijd terug zouden zijn, of dat ze aankomst zouden missen. Zij waren diezelfde vrijdagavond te gast bij Op1 
om over deze bijzondere actie te vertellen. Gelukkig mochten zij de studio eerder verlaten om snel naar Het 
Berenbos te gaan om Ljalja en Malysh op te wachten. 
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Beide beren in quarantaine Eerste stappen in Het Berenbos Studio Op 1 Malysh graaft voor het eerst in zijn leven!

PAG. PAG. PAG. PAG.

Projecten 2021-2022 Online berenhandel Beersoorten kaart Beer Martha in Rusland 

2, 3 en 4  5 6 7
www.BEARSinMIND.org

BEKEND VAN HET 
BERENBOS IN RHENEN

Bezoek onze vernieuwde 

webshop!

BERENGOED.nl

Wilt u de Berekrant 

voortaan digitaal ontvangen 

of heeft u de vorige editie 

(111) niet gekregen?

 

Laat het ons dan even weten 
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 Bears-in-Mind    
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Eerste stappen in Het Berenbos



Ingrid Vermeulen
directeur Bears in Mind

Wereldwijd steunt Bears in Mind 
projecten die beren in het wild 
beschermen en beren in nood 
helpen. Door deze projecten te 
steunen hopen wij een bijdrage 
te leveren aan een wereld waarin 
beer en mens in harmonie samen 
kunnen leven. Hieronder vindt 
u een beknopt overzicht van de 
activiteiten in 2021 en nieuwe 
projecten voor 2022. Uitgebreide 
beschrijvingen van alle projecten 
vindt u op 
www.BEARSinMIND.org.

Bulgarije 2017 - heden
In 2017 is er gestart met het in kaart 

brengen van de zogenaamde ‘Oost-

Balkan berenpopulatie’. Hiervoor werden 

zogenaamde ‘non-invasieve’ genetische 

methoden gebruikt (het verzamelen van poep 

en haren voor DNA materiaal en analyse), 

werd een genetische databank aangelegd en 

zijn strategieën voor monitoring bepaald voor 

zowel Griekenland als Bulgarije. Dit alles om 

een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen 

van de huidige status van deze belangrijke 

berenpopulatie. Het onderzoek zou aan het 

einde van 2020 zijn afgerond, echter konden 

de analyses in het lab van de Universiteit van 

Cardiff niet worden afgerond vanwege de 

corona-maatregelen. Aan het einde van 2021 

is men begonnen met de laatste fase en in 2022 

zal het project afgerond worden. 

(partner: Balkani Wildlife Society)

China 2018 - heden
Dit project ging van start nadat tijdens het 

‘World Conservation Congress’ in 2012 

motienummer 139 (met Bears in Mind als 

hoofdsponsor) werd aangenomen: wat is 

het effect van de berengalindustrie op de 

populaties wilde Aziatische zwarte beren? 

Het project waar nu de focus op ligt in China, 

omvat onderzoek naar de enorme markt voor 

Traditionele Chinese Medicijnen. Er is o.a. 

gekeken naar de verhouding tussen de handel 

in berengal van ‘boerderijberen’ ten opzichte 

van berengal van wilde beren. Ook is er een 

uitgebreid online marktonderzoek gehouden. 

De resultaten zijn geanalyseerd en uitgewerkt. 

Er zijn belangrijke inzichten verkregen in de 

online handel van berengal, het natuurlijk en 

synthetische product, in de voorkeuren van 

lokale bevolking en de beweegredenen voor 

het gebruiken van berengal. Met deze inzichten 

kan er gerichter voorlichting plaatsvinden ter 

vermindering van het gebruik van berengal. 

In 2022 zal het project worden voortgezet. 

(partners: Oxford University / WildCRU, Sun Yat-

sen University)

Ecuador 2016 - 2021
Het doel is om inzicht te krijgen in sociaal- en 

markeergedrag bij brilberen. Daarnaast wil 

men inzicht krijgen in populatiedichtheden in 

het onderzoeksgebied en wordt er gewerkt 

aan het in kaart brengen van de belangrijkste 

habitatkenmerken. Ook is er een database 

met genetisch materiaal aangelegd. Het 

onderzoeksteam heeft onderzoekstechnieken 

in het veld verder weten te verbeteren. Er is 

data verzameld over het bijzondere gedrag 

en de lokale verspreiding van brilberen in de 

nevelwouden van Ecuador, maar ook over de 

conflicten tussen beer en mens. Het project 

is in de zomer van 2021 afgerond, maar we 

verwachten een nieuwe aanvraag in 2022 

omdat er nog veel te doen is op het gebied van 

mens-beer conflicten, voorlichting & educatie. 

(partner: Universidad Técnica Particular de Loja)

Ecuador 2021 – heden 
De berenpopulatie in Ecuador wordt geschat 

op slechts 2.000 individuen. De belangrijkste 

bedreigingen voor de brilberen in Ecuador zijn 
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“We zijn weer open!” Althans Het 
Berenbos, als stichting hebben we natuurlijk 
in de periodes dat de dierentuin en dus 
ook Het Berenbos gesloten waren, gestaag 
doorgewerkt aan alle projecten voor beer 
bescherming. Een update vind u in deze editie 
van de Berekrant. Op al deze projecten 
ben ik dan ook enorm trots. Trots dat ook 
de projectpartners in het veld in deze rare 
tijden toch mooie resultaten hebben kunnen 
neerzetten; de zoektocht EN het vinden 
van Maleise beren in Vietnam. Er werd 
gedacht dat ze daar uitgestorven waren 
en na schamele aanwijzingen zijn er toch 2 
exemplaren waargenomen! Een sterk staaltje 
speurwerk met fantastisch resultaat.
 In Roemenië zet men zich al langere tijd 
in om de publieke opinie ten aanzien van 
beren positief bij te laten stellen, een beetje 

vergelijkbaar met de wolf hier in Nederland. 
Hier krijgen we in de voortgangsrapportages 
door dat er meer interesse komt voor de 
voorlichtingsmaterialen, dat men voorzichtig 
openstaat voor verandering. 
En dan natuurlijk onze sterren Ljalja en Malysh 
uit Oekraïne redden, dat was dan weer een 
heel spektakel waar we dan ook graag en 
uitgebreid over verteld hebben. We hopen 
binnenkort ook net zulke mooie beelden te 
kunnen laten zien over de berin die nog in 
Bosnië zit te wachten tot haar papieren zijn 
geregeld zodat ook zij naar Het Berenbos 
mag komen. Hier merken we wel de effecten 
van de coronacrisis, communicatie gaat 
frustrerend traag.
Waar we komende jaren aandacht aan gaan 
besteden is berengal. Al jarenlang is dit een 
stil probleem. Misschien wel stil omdat het 

zo verschrikkelijk is. Beren vastgeketend 
in een kooi niet groter dan zijzelf, met een 
“tapje” met slangetje aangesloten op hun 
galblaas. Zo kan er regelmatig gal afgetapt 
worden uit de levende beren, hun miserabele 
leven lang. Hoewel de geluiden positief 
lijken - Zuid-Korea belooft ook te gaan 
stoppen met “berengal boerderijen”-  blijft 
de illegale handel hierin nog welig tieren en 
de Aziatische zwarte beer en de honingbeer 
ernstig bedreigd, we geven wat inzicht op 
pagina 9 hierover.
We hopen dat u net zo trots op deze 
mooie projecten en resultaten bent als wij, 
projecten en resultaten die we mede dankzij 
uw hulp hebben kunnen volbrengen! Veel 
leesplezier!

Een beregroet, Ingrid

HET NIEUWE JAAR

Berensporen

OVERZICHT PROJECTEN 2021 - 2022
NATUURBESCHERMINGSPROJECTEN

VERVOLG PAGINA 1

Ljalja en Malysh konden hun roes uitslapen en 

met hun gezondheidsverklaring was het dan 10 

december zover! Ljalja en Malysh mochten hun 

eerste stappen gaan zetten in Het Berenbos.

Onder grote aandacht van de pers gingen de 

luiken open en iedereen keek gespannen en 

vol verwachting toe; hoe zouden ze het gaan 

vinden? Malysh is een grote beer, een grote 

man, op het eerste oog groter dan Berenbos 

bewoner Duuk. Het was dan ook een verassing 

dat Ljalja als eerste haar neus naar buiten stak! 

Malysh liet Ljalja eerst gaan en zij stapte dan 

ook vol vertrouwen het gras op en knabbelde 

gelijk aan een struikje dichtbij. Daarna leek het 

alsof ze Malysh kwam ophalen en toen durfde 

hij ook Het Berenbos in. Malysh begon gelijk te 

graven! Iets wat hij zijn leven niet had kunnen 

doen op een betonnen vloer. Wat een mooi 

gezicht was dat.  De dagen erna deden de twee 

het heel erg goed. Met zijn tweeën verkenden 

ze het Berenbos steeds een stukje verder. Ljalja 

voorop en Malysh er achteraan. Dat konden zij 

in alle rust doen. 

Het Berenbos bestaat uit 2 delen en de 7 

andere Berenbosbewoners waren op dat 

moment allemaal in diepe rust, in winterslaap, 

in het andere gedeelte van Het Berenbos. Ljalja 

en Malysh ontdekten een van de houten hutjes, 

ook weer met lekker stro en besloten daar hun 

intrek te nemen.

En toen was het Oudjaarsavond. Door het zeer 

luide knalvuurwerk en onrust in de omgeving 

vlakbij Het Berenbos, zijn ze zó geschrokken 

dat het proces van wennen aan hun nieuwe 

thuis bijna opnieuw moest beginnen. Inmiddels 

komt langzaam maar zeker het vertrouwen 

weer een beetje terug. Ljalja heeft haar intrek 

genomen in een van de berenholen en laat zich 

maar heel af en toe zien. Malysh mist zijn stoere 

maatje hierdoor wel en blijft het liefste nog in 

het buitengedeelte van het quarantaineverblijf, 

hoewel hij bijna elke dag wel even buiten durft 

te kijken. 

Langzaamaan worden de temperaturen wat 

hoger en komt de lente er hopelijk al snel 

aan. Tijd voor de Berenbosbewoners om te 

ontwaken en kennis te gaan maken! Uiteraard 

houden we jullie op de hoogte hoe dit zal gaan 

en hopelijk kunt u ze misschien zelf wel komen 

bekijken in Het Berenbos!
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onder meer verlies en versnippering van hun 

leefgebieden en door mensen veroorzaakte 

sterfte. 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. (partner: 

Universidad San Francisco de Quito)

Georgië 2022 – heden
In de jaren 2000-2002 maakte Bears 

in Mind kennis met NACRES – dé 

natuurbeschermingsorganisatie in Georgië die 

werkte aan de bescherming van o.a. beren, 

wolven en luipaarden. Sinds 2003 steunen we 

hen met het berenbeschermingswerk in diverse 

nationale parken en bufferzones. Dit jaar zullen 

we een pilot project financieren in het Borjomi-

Kharagauli nationaal park, een belangrijke 

‘bolwerk’ voor de bruine beer in het land. Hier 

komen helaas veel mens-beer conflicten voor, 

zowel in als net buiten het park. NACRES 

gaat een innovatief compensatie programma 

opzetten en methoden presenteren om vee 

beter te beschermen. Zo hebben boeren geen 

reden meer om beren in vergeldingsacties te 

stropen of direct te schieten. (partner: NACRES)

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

lokale bevolking weinig sporen van beren of 

waarnemingen van beren gezien in Noordelijk 

Pakistan. Maar uit historische gegevens 

blijkt dat beren hier wel degelijk in gezonde 

aantallen voorkwamen. In die periode van 

20 jaar is er geen systematisch onderzoek 

uitgevoerd en bovendien ontbreekt het aan de 

juiste beschermings- en beheersmaatregelen 

in deze belangrijke berenhabitat. Deze 

situatie vraagt om een multidisciplinaire 

aanpak (o.a. veldonderzoek, consultaties en 

workshops in lokale gemeenschappen etc.) 

om de huidige status van deze soort in het 

doelgebied te onderzoeken en de verschillende 

problemen uiteen te zetten, alvorens samen 

met de regionale autoriteiten te werken aan 

oplossingen. Dit zal het eerste Aziatische 

zwarte beren  project zijn in de regio, welke 

volledig gericht is op deze iconisch soort. 

Bears in Mind zal het onderzoek ook in 2022 

financieel ondersteunen. (partner: Mountain 

Society for Research & Development

Roemenië 2018 - heden
In 2018 heeft onze lokale partner Milvus haar 

omvangrijke werk om beren in Roemenië 

te beschermen en de publieke opinie van 

beren in een gunstiger licht te stellen 

voortgezet. Hoewel de jacht op beren sinds 

2016 is verboden, is in 2021 wel besloten dat 

gemeenten zelf onder speciale omstandigheden 

een ‘probleembeer’ mogen laten schieten. 

Een controversieel besluit volgens onze 

partner. Een belangrijk doel van Milvus is het 

verbeteren van de publieke kennis en het 

accepteren van de soort, het verbeteren van 

de wetenschappelijke kennis en inzicht krijgen 

in fragmentatie en verlies van leefomgeving en 

de gevolgen daarvan voor de bevolking. Door 

de bevolking te informeren over de soort en 

wat te doen in geval van een mens-beer conflict 

wil Milvus het negatieve beeld dat  bestaat ten 

aanzien van beren verbeteren en zo conflicten 

verminderen. Inmiddels zijn er 8 van de 10 

korte educatieve filmpjes gemaakt, soms met 

meer dan 200,000 ‘views’ per clip. Wij hebben 

hiervoor de financiële middelen beschikbaar 

gesteld. Helaas staat de bescherming van de 

beren in Roemenië ernstig onder druk en is een 

project als dit misschien wel belangrijker dan 

ooit. We zullen ook in 2022 financiële steun 

blijven geven. (partner: Milvus Group) 

Rusland 2020 – heden
In Rusland leven veel bruine beren, maar in 

sommige delen van het enorme land zijn de 

populaties geïsoleerd en is er niets bekend 

over de status. Zo ook de populatie in de regio 

Daghestan, in het zuidwesten van Rusland. 

Deze republiek grenst aan de Kaspische Zee, 

Georgië en Azerbeidzjan, waarmee het de 

berenpopulatie van het Noord Kaukasus 

gebergte deelt. Het doel van deze studie 

is om inzicht te krijgen in de kleine lokale 

berenpopulatie, het dieet en de ecologie. 

Daarnaast wordt een anti-stroperij brigade 

opgezet en wordt met behulp van workshops, 

excursies en schoolbezoeken getracht de 

kennis over de beren en hun bescherming te 

vergroten onder de lokale bevolking. Het is 

een arme regio, dus een grote uitdaging, maar 

een belangrijke schakel tussen de beren in 

de Kaukasus-landen (Georgië – Armenië & 

Azerbeidzjan) en Rusland. Bears in Mind heeft 

de steun voor dit project in 2022 verlengd. 

(partner: Caspian Institute of Biological Resources, 

Russian Academy of Sciences)

Vietnam 2020 – heden 
In 2020 zijn we gestart met een zoektocht naar 

de laatste honingberen van Vietnam. Het doel 

van dit nieuwe project is om het voortbestaan 

van honingberen in Vietnam te bevestigen en 

de bescherming ervan als een hoge prioriteit 

te stellen. Begin 2020 werd namelijk voor het 

eerst in 20 jaar in Vietnam een honingbeer 

gespot in Cat Tien National Park. Voor Bears 

in Mind reden genoeg om een onderzoek te 

financieren naar deze soort! De aanwezigheid 

van honingberen in dit gebied zal helpen 

aandacht en steun te vergaren voor het behoud 

van beren in Vietnam, die anders onopgemerkt 

zouden kunnen verdwijnen zoals ook de 

Indochinese tijger (Panthera tigris ssp. corbetti) 

en de Indochinese luipaard (Panthera pardus 

ssp. delacouri) in de recente geschiedenis uit 

Vietnam zijn verdwenen. Dit project zal ook in 

2022 doorlopen. (partner: Free the Bears)
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Armenië 2020 – 2021
Sinds 2020 ondersteunen we de lokale partner 

FPWC met het verbeteren van de zorg en 

het welzijn van de 19 beren onder hun hoede 

in het Caucasus Wildlife Refuge. Om het 

natuurlijke gedrag te stimuleren is een speciaal 

dieet ontwikkeld. Daarnaast wordt er veel 

gedaan aan verrijking van de verblijven. Diverse 

speelobjecten zijn aangeschaft waar de beren 

gretig gebruik van maken: speciale (bear proof) 

speelballen, scheepstouwen, hangmatten, een 

‘wobble tree’ is neergezet. De verzorgers 

maken en veranderen dagelijks de samenstelling 

en diversiteit van de verrijkingsmaterialen en 

het voedsel om de beren gezond en bezig te 

houden! (partner: FPWC)

Armenië 2022 – heden
We hebben de dierentuin in de hoofdstad 

Yerevan sinds 2012 ondersteund met de bouw 

van een nieuw groot berenverblijf, waar een 

tiental van de in beslag genomen beren konden 

worden opgevangen. Vervolgens met diverse 

campagnes en reddingsacties. Dit jaar zullen 

we hen helpen met de aanschaf van diverse 

essentiële veterinaire apparaten voor in hun 

kliniek, apparaten die belangrijk zijn bij het 

onderzoek als mishandelde beren (met trauma) 

binnen gebracht worden of jaarlijkse medische 

checks die uitgevoerd moeten worden. We 

hopen alles in de eerste paar maanden van 2022 

te kunnen verzamelen zodat de kliniek spoedig 

aan de slag kan. (partner: Yerevan Zoo) 

Bosnië 2018 - heden
In 2018 heeft de Bosnische partner van 

Bears in Mind een inventarisatie gemaakt 

van beren in nood in Bosnië en Herzegovina. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er 

11 beren onder slechte omstandigheden 

in gevangenschap leven. Inmiddels zijn het 

er nog een paar meer geworden. Er is een 

gedetailleerd handboek gemaakt van de 

bevindingen, en dit is gepresenteerd en 

overhandigd aan de overheid. Doel is het 

vinden van een structurele oplossing door de 

bouw van een opvangcentrum voor beren in 

Bosnië. De eerste fase, het vooronderzoek 

in de aanloop naar het opzetten van een 

berenopvang, is bijna afgerond. Inmiddels 

hebben Koen Cuyten en Ingrid Vermeulen een 

opzet gemaakt voor een project plan en de 

partner in Bosnië is inmiddels de financiële kant 

van het dit omvangrijke project in kaart aan 

het brengen. Helaas is ook dit project in 2020-

2021 stil komen te liggen, maar we hopen in 

2022 grote stappen te kunnen maken! (partners: 

University of Banja Luka / NGO ‘EID’)

Georgië 2018 - heden
Samen met haar Georgische partners werkt 

Bears in Mind nog altijd aan oplossingen 

voor de vele beren in nood. Doel is om een 

grootschalige campagne op te zetten om 

de bevolking van Georgië ervan bewust te 

maken dat het (privé) houden van beren in 

gevangenschap niet kan en een negatieve 

invloed heeft op de fragiele wilde populatie. 

Door de plotseling onstabiele politieke 

situatie ten tijde van aanvang van het project 

in juni 2019, werd de start uitgesteld tot 

november 2019. In de paar maanden tot de 

coronapandemie de wereld in haar greep kreeg, 

werd de benodigde apparatuur aangeschaft. 

Inmiddels heeft het project meer dan een jaar 

stilgelegen en is er eind 2021 gewerkt aan een 

nieuw projectplan. In 2022 zullen we opnieuw 

van start gaan en het project weer oppakken 

waar we gebleven waren. (partners: SEED & 

NACRES) 

Mondiaal www.bearalert.org 
Bear Alert (www.bearalert.org) is de website 

waar meldingen van beren in nood kunnen 

Beer in 
gevangenschap



Indonesië 2018 - heden
De educatiecampagne voor de bescherming van 

de Maleise beer is door Gabriella Fredriksson 

en haar team verder uitgebreid. In 2019 – 2021 

lag de focus met betrekking tot de bescherming 

van de Maleise beren op het in kaart brengen 

van de belangrijkste corridors in het leefgebied 

van deze kleinste beersoort en meer inzicht 

krijgen in de populatie. Dit project kan ook in 

2022 op steun van Bears in Mind rekenen en de 

activiteiten van Pro Natura Foundation zullen 

dit jaar worden voortgezet. (partner: Pro Natura 

Foundation)

Nepal 2019 - heden
Het belangrijkste doel van dit project is om 

bestaande belangengroepen te betrekken bij 

de bescherming van Aziatische zwarte beren 

en hun leefgebied in Annapurna Conservation 

Area (ACA) in Nepal. Streven is het negatieve 

beeld van beren bij te stellen door gerichte 

informatiecampagnes en workshops voor de 

belangrijkste lokale doelgroepen. Daarnaast 

wordt verantwoord beren-toerisme binnen het 

ACA bevorderd en in een lokaal dorp getest. 

Een tussentijds rapport is binnen en inmiddels 

hebben er veel meetings met communities 

en de dorpshoofden plaats gevonden en is er 

veel educatie geweest op diverse scholen. Het 

project heeft door de coronapandemie ernstige 

vertraging opgelopen en werkzaamheden zijn 

grotendeels uitgesteld in 2020-2021. We hopen 

in de eerste helft van 2022 een eindrapport te 

ontvangen. (partner: Biodiversity Conservation 

Society Nepal)

Oekraïne 2019 - heden
In Oekraïne leven momenteel naar schatting 

zo’n 400 beren onder erbarmelijke 

omstandigheden in gevangenschap. Een 

lokale NGO heeft een opvangcentrum voor 

enkele van deze beren en wil graag dit jaar 

verder uitbreiden. Bears in Mind heeft de 

inrichting van de veterinaire behandelkamer 

in het opvangcentrum gefinancierd, waar 

nieuwe beren binnen gebracht worden. We 

hebben daarnaast een bezoek gebracht aan 

Oekraïne, samen met onze Duitse partners, 

om de problemen verder te inventariseren 

en samen met de overheid aan oplossingen te 

werken. Daarnaast hebben we eind oktober 

2021 twee Oekraïense beren uit erbarmelijke 

omstandigheden weten te redden, Ljalja en 

Malysh, die inmiddels kunnen genieten van Het 

Berenbos in Rhenen. (partner: Eco-Halych)

Rusland 2022 – heden
Al enkele jaren proberen we met lokale 

partners te zoeken naar manieren om de 

Aziatische zwarte beer in Rusland weer op de 

Rode Lijst van Beschermde Diersoorten van 

Rusland te krijgen. Helaas wordt deze soort 

nog steeds legaal bejaagd, terwijl er weinig 

bekend is over de status van de beer in het 

Russische Verre Oosten. Het vermoeden 

bestaat dat de populatie al jaren afneemt, 

mede vanwege de illegale handel in delen van 

beren voor Traditionele Chinese Medicijnen 

markt, maar meer onderzoek is nodig om dit te 

bevestigen. Voorlichting en educatie is ook van 

vitaal belang, omdat deze soort weinig bekend 

is onder de bevolking, maar er is ook weinig 

aandacht voor onder beleidsmakers. Daarom 

steunen we sinds dit jaar een project waarbij 

de Aziatische zwarte beer op verschillende 

manieren positief onder de aandacht gebracht 

wordt. Er zal o.a. een speciale website en een 

YouTube kanaal gelanceerd worden, diverse 

video’s en een documentaire geproduceerd 

worden, en diverse publieke lezingen en 

workshops worden georganiseerd. Allemaal 

om de Aziatische zwarte beer breder onder 

de aandacht te brengen in de hoop zijn 

bescherming te bevorderen. (partner: MTÜ Civil 

and Media Initiatives)

Verenigd Koninkrijk 2020 – heden 
Met een speciale focus op bruine beren, en 

in samenwerking met verschillende Britse 

dierentuinen, is het doel van dit project 

om de object-manipulatie capaciteiten en 

het probleemoplossende vermogen van 

verschillende grote carnivoren te testen. 

Hoewel het belang direct duidelijk is vanuit het 

oogpunt van deze dieren in gevangenschap – in 

termen van verrijking en verbetering van het 

welzijn van beren – heeft het project ook een 

theoretische basis. Hier vertellen we in de loop 

van 2022 graag meer over! 

(partner: University of Salford, Ecosystems & 

Environment Research Group)
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VERVOLG OVERZICHT PROJECTEN 2021 - 2022 

BERENWELZIJNSPROJECTEN

EDUCATIE- EN VOORLICHTINGSPROJECTEN

worden gemaakt. Dankzij dit platform kunnen 

we goed inventariseren waar beren in nood 

zich bevinden en zorgen dat zij een beter 

leven krijgen. Centrale, online database 

met meldingen van beren in nood van over 

de gehele wereld. Partners, NGOs, GOs, 

dierentuinen en particulieren kunnen hier een 

melding plaatsen. Geregistreerden hebben 

toegang tot de informatie van individuele 

beren ten einde deze beren op een zo efficiënt 

mogelijke wijze te kunnen helpen.  

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

Berenbos in Rhenen zijn vertaald naar een 

website. NGO’s, overheden en mensen uit de 

dierentuinwereld hebben zich geregistreerd en 

hebben toegang tot de inhoud van de website. 

Deze gebruiken ze als informatiebron bij het 

opzetten of aanpassen van berenverblijven. Eind 

2021 is begonnen om de gehele website in een 

nieuw jasje te steken, mede omdat het platform 

waarop de website in 2008 was gebouwd, 

niet meer compatible was en virusgevoelig 

bleek. Met behulp van het kennisplatform 

largebearenclosures.com werden in 2021 

over de hele wereld initiatieven gerealiseerd 

om de levensomstandigheden voor beren in 

gevangenschap te verbeteren. Bears in Mind 

werkt in 2022 verder aan het optimaliseren van 

beide websites.

Vietnam 2022 – heden
Bears in Mind heeft de in Azië actief zijnde 

berenwelzijnsorganisatie Animals Asia 

tussen 2006 en 2009 gesteund met de 

bouw van diverse berenverblijven in hun 

opvangcentrum in China. Animals Asia is dé 

organisatie in Zuidoost Azië die strijdt tegen 

de berengalindustrie. Daarnaast hebben we 

hen tussen 2010 en 2012 geholpen met de 

bouw van het educatief centrum voor de eerste 

berenopvang in Vietnam. Het komende jaar 

willen we hen helpen met het opleiden van 

twee fulltime gespecialiseerde berenverzorgers, 

voor hun nieuwe tweede opvangcentrum in 

Vietnam. Dit zullen lokale mensen zijn. Het 

nieuwe centrum zal het thuis worden van de 

laatste beren die gered gaan worden uit de 

Vietnamese galberenindustrie. Hier dragen we 

graag aan bij! (partner: Animals Asia)

Beren habitat Animal Asia

Discussie nieuw berenbos
Dorpsmeeting over beren
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Nieuws!

ONLINE HANDEL IN BERENGAL IN CHINA

Het projectteam (van de Universiteit in Oxford 

– Oxford Martin Programme on Wildlife 

Trade samen met de IUCN SSC Bear Specialist 

Group) leidde een grootschalige studie in 

China naar de consumptie, het voorschrijven 

en de verkoop van berengal tussen 2017 en 

2019. Dit onderzoek werd deels gefinancierd 

door Bears in Mind en resulteerde in enkele 

van de eerste belangrijke datasets over de 

prevalentie en motivaties voor de consumptie 

van berengal in vier provincies in China. Na 

de uitbraak van COVID-19 brachten veel 

wetenschappers verbanden aan het licht tussen 

het virus en de consumptie van bepaalde wilde 

dieren. De zorgelijke situatie omtrent de 

handel en gezondheid van wilde dieren kwam 

onder de aandacht van mensen over de gehele 

wereld, en veranderde waarschijnlijk het 

consumentengedrag. Hoewel er in China een 

verbod was op de consumptie van bepaalde 

dieren uit het wild, is het gebruik van producten 

zoals berengal (dat niet aan beperkingen 

onderhevig was en in plaats daarvan zelfs 

werd genoemd als ingrediënt in een officiële 

lijst van COVID-19-behandelingen!) 

mogelijk niet verminderd. Hoewel er legale 

berengalboerderijen bestaan in China, is er ook 

een markt voor illegale wilde berengal, en het 

is bekend dat de illegale jacht voor deze handel 

wijdverbreid is in Laos, Vietnam en Cambodja. 

Dit vormt één van de grootste bedreiging voor 

de Aziatische zwarte beer en honingbeer in 

hun gehele verspreidingsgebied in Zuidoost 

Azië. Gebrek aan data is hier echter een grote 

uitdaging. Daar werken we aan met dit project. 

Uit eerdere consumentenonderzoeken 

(waaronder het werk van het projectteam 

uit 2018) is gebleken dat sommige gebruikers 

wilde berengal als effectiever beschouwen 

dan alternatieve producten, en mogelijk zeer 

gemotiveerd zijn om deze illegale producten 

te kopen wanneer ze met een (ernstige) ziekte 

worden geconfronteerd. Dit betekent dat de 

huidige benaderingen om de illegale consumptie 

van berengal te verminderen mogelijk niet 

langer zo effectief zijn en dat er een nieuwe 

wetenschappelijke basis nodig is om effectieve 

toekomstige interventies op te zetten.

Begin 2021 implementeerde het projectteam 

een rapid response-project om de nieuwste 

gegevens over het gebruik van berengal in China 

te verzamelen en te kijken naar veranderingen 

tussen de pre-COVID-data en post-COVID-

gedrag met betrekking tot het gebruik en de 

verkoop van berengal. Het team verzamelde 

enquêtes, consumentenvoorkeuren en 

gegevens over kennis en houding van artsen 

in China, en vergeleek deze met pre-COVID-

19-basisgegevens van 2018 om conclusies 

te trekken over mogelijke veranderingen in 

consumptie. De enquêtes stelden ook meer 

algemene vragen over risicopercepties en 

houding ten opzichte van berengal en andere 

op wilde dieren gebaseerde Traditionele 

Medicijnen. Deze gegevens en bevindingen 

werden o.a. gecombineerd met deskundige 

kennis en gedeeld in workshops waar artsen, 

apotheekmedewerkers en consumenten 

speciale gedragsveranderingsinterventies 

ontwierpen om het illegale gebruik van op wilde 

dieren gebaseerde medicijnen in een post-

COVID-19-wereld te verminderen. 

Verder zal het team de vragen proberen te 

beantwoorden over welke soort strategische 

berichten kunnen het gedrag van consumenten 

van illegale berengal veranderen? Daarnaast 

wordt gekeken naar welke berichtenuitwisseling 

het meest effectief is en kan worden gebruikt 

voor toekomstige grootschalige interventies? 

Tot slot: hoe kan het team de sociale invloed 

benutten tegen de consumptie van illegale 

berengal door het grote publiek? Het doel is om 

te onderzoeken en te testen hoe gezondheids-

gerelateerde berichten en legaliteits-

gerelateerde berichten zouden kunnen werken 

om de consumptie van berengal te veranderen, 

maar ook om publieke participatie aan te 

moedigen bij het bestrijden van illegale handel in 

wilde dieren voor een bredere sociale impact. 

We hopen later dit jaar de eerste resultaten 

binnen te hebben.

Berengal wijn

De handel in wilde dieren (en planten) en producten daarvan via internet 
is enorm. Zo ook in producten gemaakt van delen van beren, zoals 
berengal voor Traditionele Medicijnen (TM) in Azië. China is absoluut de 
koploper en de vraag naar TM of TCM lijkt alleen maar te groeien. Dit is 
een zorgwekkende ontwikkeling en wij als Bears in Mind ondersteunen al 
een aantal jaar diverse internationale en lokale (Chinese) partijen die hier 
onderzoek naar doen. 

Nieuw in onze webshop

BERENGOED.nl

Of kijk snel op pagina 11 van 

deze Berekrant! 

Bedankt voor het steunen 

van onze berenprojecten!!
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BrilbeerAmerikaanse zwarte beer

Lippen beer

Maleise beer

IJsbeer

Bruine beer

Aziatische zwarte beer

Reuzenpanda

Weet jij waar de beersoorten thuis horen?

Verbindt de foto’s van de beren met de 
juiste plek op de kaart! 

Vind je het lastig?
Kijk eens op 

onze website 
www.bearsinmind.org 

voor informatie 
over de beren
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Buu & Tiopa in Dagestan
In de vorige Berekrant schreven we over het 

schrijnende lot van beren Buu & Tiopa. We 

werken al een jaar lang aan de reddingsactie 

van deze twee. Doel is om ze naar Wild 

Ireland te verhuizen, waar druk gebrouwd 

wordt aan hun nieuwe verblijf. Ondertussen 

hebben we eindelijk een dierenarts kunnen 

inhuren die van Moskou naar Derbent 

(Dagestan) is afgereisd om de beren een anti 

parasitaire behandeling te geven en bloed af 

te nemen dat moest worden geanalyseerd in 

een laboratorium in Moskou. Eerder hadden 

ze al de verplichte rabiës vaccinaties gehad, 

maar nu moest worden aangetoond dat er 

voldoende antistoffen in het bloed zaten, om 

de reis naar Europa te mogen maken. En de 

resultaten van het bloedonderzoek zijn goed! 

De waardes zijn boven de gestelde grens 

waardoor de beren straks mogen reizen. Met 

deze resultaten zullen de Russische CITES 

export vergunningen worden aangevraagd, 

en zodra deze zijn afgegeven, worden de 

CITES import vergunningen aangevraagd in 

Ierland. Ondertussen hebben we via onze 

lokale partner in Dagestan contact met de 

dierentuin van Moskou. Zij gaan waarschijnlijk 

de transportkisten bouwen om de beren 

naar Ierland te kunnen vervoeren. Dit is een 

bijzonder gecompliceerde reddingsmissie 

zoals je kunt lezen. Er is maar weinig mogelijk 

in Dagestan, geen ervaren dierenartsen, 

geen laboratoria waar bloed onderzocht kan 

worden, niemand die transportkisten kan 

bouwen op de vereiste wijze (deze moeten 

aan veel eisen voldoen, eisen gesteld door 

de International Air Transport Association 

IATA). Daarbovenop is er vaak geen telefoon 

of internetverbinding met de eigenaar van 

de beren waardoor het allemaal veel te lang 

duurt. Gelukkig komt het einde van het lijden 

van de beren langzaam in zicht, we hopen 

ze voor de zomer naar Ierland te kunnen 

brengen.

Martha & Zeya in het Russische 
Verre Oosten
In 2021 kregen we een verzoek van een 

gerenommeerde dierentuin in het Verenigd 

Koningrijk dat ze graag maximaal vier 

Aziatische zwarte beren (ABB’s) zouden 

willen huisvesten in een nieuw te bouwen 

verblijf. Normaal gaan dit soort verzoeken 

om uitbreiding van de collectie via de 

overkoepelende dierentuinorganisaties 

(EAZA en in het geval van het VK de BIAZA) 

en de bijbehorende expertwerkgroepen, 

de zogenaamde TAG’s. Maar het park wilde 

expliciet beren uit een nood situatie halen, 

vandaar de directe benadering van Bears in 

Mind. De ABB is niet meteen een soort die 

veel gemeld wordt in ons Bear Alert systeem, 

maar soms komen we ze tegen in Europa. We 

weten van diverse ABB in nood in de Oekraïne 

en enkele in Rusland. Uiteraard velen in Zuidoost 

Azië alwaar ze gehouden worden op zogenaamde 

bear farms voor het aftappen van hun gal. We 

zijn in de meest recente meldingen uit Rusland 

gedoken en hebben met onze lokale partner 

gekeken naar geschikte kandidaten voor het 

park in de VK. De eerste melding was een ABB 

bij een hotel restaurant langs de snelweg tussen 

Moskou en St. Petersburg. Helaas was deze beer 

‘verdwenen’. Onbekend wat er mee gebeurd 

was, maar hij zat er niet meer. De volgende 

melding kwam van een circusartiest die diverse 

beren in zijn act had. Hij wilde er definitief mee 

stoppen omdat sinds het begin van de COVID-19 

pandemie nog maar nauwelijks geld verdiend 

kon worden met dit soort werk. Hij had vier 

beren, perfect! Al snel werd duidelijk dat er 

een probleem was, hij had ze al meer dan een 

jaar niet meer in zijn bezit. Hij had er sinds het 

begin van de pandemie drie ondergebracht 

in een lokale opvang. Nummer vier was hij 

‘kwijt’. Hij wist niet meer waar hij deze beer 

tijdelijk had ondergebracht. Bizar natuurlijk! 

Maar met dit soort praktijken hebben we 

helaas vaker te doen. De lokale opvang, verre 

van ideaal voor beren, wilde de drie beren 

niet meer teruggeven. Ze kregen er immers 

flink wat extra donaties door. Hier kunnen we 

niet tegenop en waren gedwongen verder te 

zoeken. De volgende melding kwam van een 

dierenasiel nabij Vladivostok, in het Russische 

Verre Oosten. Daar zitten ABB’s opgevangen, 

een groep in een prima verblijf, en twee dieren 

apart – tevens apart van elkaar. Deze twee 

beren zitten in kleine hokken en vertonen 

beide flink stereotiep gedrag. Ook is de 

gezondheidssituatie van eentje onduidelijk. Er is 

geprobeerd om ze bij de groep te voegen, maar 

dit is meerdere keren mislukt, tot aan flinke 

gevechten toe. En de arme beren zijn alleen 

maar meer afwijkend gedrag gaan vertonen. Het 

asiel heeft de kennis en middelen niet om deze 

twee beren te bieden wat ze nodig hebben. Dus 

is besloten om ze naar het park in het VK te 

verhuizen, waar ze die specialistische zorg wel 

kunnen krijgen. Het gaat om twee vrouwtjes; 

beer Martha van 12 jaar oud en beer Zeya van 

7 jaar oud. Hierover spoedig meer! Mochten er 

nog twee ABB’s ergens bij ons bekend worden, 

dan zijn dit mogelijk ook kandidaten voor het 

Engelse park.

Buu & Tiopa

Zeya

Zeya
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De meeste mensen hebben er wel eens 

van gehoord: de compacte camera’s om 

dieren mee vast te leggen; de zogenaamde 

wildcamera’s of cameravallen. Ze zijn een 

ideaal hulpmiddel voor het betreden van de 

mysterieuze wereld van wilde dieren. Ze maken 

het mogelijk om dieren ongestoord waar te 

nemen, op elk moment van de dag en onder de 

meest uiteenlopende weersomstandigheden. 

Dit levert waardevolle informatie op over 

aanwezigheid van een soort of verschillende 

soorten in het specifieke gebied (met name de 

zeldzame of schuwe diersoorten), over hun 

gedrag en bijvoorbeeld individuele identificatie. 

Van kleine, snelle dieren zoals vleermuizen 

tot het grootste landzoogdier; de olifant. 

Cameravallen worden tegenwoordig breed 

ingezet als middel in een onderzoek naar dieren. 

Zo ook bij beren. Bears in Mind heeft diverse 

(langlopende) projecten waar cameravallen 

gebruikt worden om beren en hun gedrag mee 

vast te leggen. De meeste cameravallen kunnen 

namelijk niet alleen foto’s maken, maar ook 

waardevolle video’s.

Gezien hun omvang en relatief trage beweging 

zou het betrekkelijk eenvoudig moeten zijn om 

beren op camera vast te leggen, vergeleken met 

vaak snel dravende dieren zoals bijvoorbeeld 

wolven. Maar beren ‘cammen’ heeft 

uitdagingen. Beren zijn bijzonder nieuwsgierig 

en enorm sterk en kunnen een camera 

gemakkelijk vernielen. Daarnaast hebben ze 

een extreem gevoelige neus. Rond een camera 

kan de geur van mensen blijven hangen, daarom 

is het raadzaam om de tijd van installatie 

kort te houden en de camera na instellen 

zoveel mogelijk te ontdoen van menselijke 

geuren doormiddel van schoonmaken met 

alcohol (70%). Soms lokt men juist ook beren 

voor de camera, als de kans heel klein is dat 

bijvoorbeeld een erg zeldzame beer als de Gobi 

beer langs zal lopen. Maar over het algemeen 

wordt gekeken naar plekken waar de kans 

aanwezig is dat een beer langs zal komen. Met 

name op plaatsen waar ze foerageren of waar 

ze bijzonder door aangetrokken worden zoals 

favoriete ‘schuurbomen’ waar ze hun geur 

achter laten voor andere beren of bijvoorbeeld 

Brilbeer selfie Ecuador

Bruine beren Kamchatka Rusland

Strategische locatie 
cameraval Ecuador

Cameraval Ecuador

Camaraval plaatsen in Ecuador
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VERVOLG WILDCAMERA’S
in zomerse voedselplekken en langs rivieren 

waar op dat moment zalmen samenkomen. 

Beren maken, net als de meeste carnivoren, 

traditioneel gebruik van menselijke en dierlijke 

paden. Om de kans op succes te vergroten 

moet men kennis hebben waar berenactiviteit 

plaatsvindt. Onderzoekers bestuderen 

het leefgebied van de beer, de sporen en 

observeren de dieren. Om een goede ‘dataset’ 

te verkrijgen, heb je een serie van camera’s 

nodig in een onderzoeksgebied. Vaak enkele 

tientallen. 

Om niet al teveel in te gaan op de verdere 

technische details over instellingen, plaatsing, 

omgevingsfactoren die een rol spelen en de 

analyse van data, hebben we een selectie 

gemaakt van bijzondere foto’s die door de jaren 

heen zijn gemaakt tijdens onderzoeken die door 

Bears in Mind zijn gesteund. 
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INTERNETSITE  

WEBSHOPS

VORMGEVING

ONTWERP

PRINT- EN DRUKWERK

APPELBOOGERD 2, 4003 BV  TIEL 
• UW-SITE.ONLINE
• UW-DRUKWERK.ONLINE

Beer en everzwijnen Roemenië

Beer Georgië

Wolf Georgië

Aziatische 
zwarte beer Iran

Cameraval 
plaatsen Iran

Honingbeer Indonesië

Perzisch luipaard 
Georgië

Brilbeer Ecuador

Neusaap Indonesië

Himalaya bruine beer 
Pakistan

Berenfamilie Roemenië

Euraziatische lynx 
Georgië
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3 Wolven

Vrienden Pesho en Mincho

Björna

Pesho 

Igor

Maria
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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 112

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

Bears in Mind draagtas €  7,50

Bears in Mind pet €15,00

Set ansichtkaarten Berenbosbewoners (10 
stuks)

€16,50

Vintage mok €15,00

Jaarkalender 2022 €17,50

Postzegels vel 10 stuks €15,00

Drinkfles €13,00

Berenmuts €25,00

Knuffels
PLAN beer mini / wolf mini cub €  7,50

PLAN wolf XL (+/- 40cm lang) €20,00

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 €10,00

T-Shirt
‘Stay true stay wild’ Maten: xs, s, m, l, xl €25,00

‘What’s good for bears’ Heren wit maat L/XL
Dames wit of lichtblauw maat 36 / 38 €20,00

                                                       Subtotaal €

                                Extra donatie (optioneel) €

                                               Verzendkosten €

                                                            Totaal €

Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 4,25. 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            Supersoftie wolf                    Organic collection beer         Organic collection wolf                       Vintage mok              

PLAN beer mini          PLAN wolf mini cub      PLAN wolf XL                 Draagtas    Pet    Ansichtkaarten 
     +/-  40cm lang        Berenbosbewoners

Berenmuts                            Stay wild t-shirt                  Whats good for bears t-shirt                             Postzegels           Drinkfles                          Jaarkalender 2022     

Nieuw 
    in de webshop!
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De nieuwe tv-commercial van Bears in Mind! 

Heeft u hem gespot in de eerste en tweede 

week van februari? Wat was dit leuk om te 

maken zeg! Erg leuk om eens een kijkje in de 

keuken te mogen nemen in dit proces. 

We hebben natuurlijk prachtige beelden 

opgenomen tijdens de reddingsmissie van Ljalja 

en Malysh en hier hebben we dan ook het een 

en andere van gebruikt. Het was nog moeilijk 

kiezen, er was zóveel videomateriaal en we 

wilden zóveel vertellen, maar dat paste allemaal 

niet in 30 seconden.

De boodschap moest kort en bondig blijven, 

dat is gelukt! Met onze helden als echte sterren.

Nóg een feestje was de voice-over. Jacob 

Derwig spreekt ook op fantastisch sprekende 

manier “Het Echte Leven in de Dierentuin” in 

(tipje: deze zomer weer te zien!). Hij wilde dit 

voor de beren ook wel weer doen! 

En dan de muziek; wat past daar nu goed bij? 

Van alles is de revue gepasseerd van Tomorrow 

van Annie, tot een klassiek stuk tot ruig en 

toen kwam daar ineens singer songwriter 

Sofia Dragt om de hoek, van Clear Music. Zij 

heeft hierbij een prachtig nummer geschreven 

‘You belong Here’ wat binnenkort ook nog in 

volledige versie uitgebracht gaat worden!

Wilt u de tv-spot nog eens terugkijken? Dat 

kan via: www.youtube.com en zoek dan op 

BearsinMind, dan zie je ‘m vanzelf! 

Mooi is ie he?

Voor adoptie-ouders van de beren en eigenaren van een stukje 
Berenbos worden er elk jaar vrijkaarten beschikbaar gesteld. 
De codes voor het verzilveren van de vrijkaarten versturen we 
jaarlijks. Deze zijn het hele jaar geldig. Binnenkort zullen deze 
codes weer verstuurd worden!

De uitnodigingen voor het Berefeest voor alle donateurs laten 
nog even op zich wachten omdat we nog druk bezig zijn met 
kijken naar de mogelijkheden voor een Berefeest dit jaar. 

Duimen jullie mee dat het door kan gaan?

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!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!

THE MAKING OF…
VRIJKAARTEN BERENBOS 2022

UITNODIGINGEN  BEREFEEST 


