
Een tweede beer…
Omdat we zo efficiënt mogelijk te werk 

wilden gaan en wisten van een tweede beer 

in nood niet heel ver van Kiriusha verwijderd, 

gingen we een evacuatie voorbereiden voor 

niet één maar twee beren! De tweede beer, 

een 6-jarige beer genaamd Misha, zat in een 

nog kleinere kooi dan Kiriusha met zijn poten 

op het gaas. Dit moet erg pijnlijk zijn voor een 

dier van die grootte. 

We vonden al snel een nieuw tehuis voor 

Misha, bij de collega’s van Stiftung für Bären 

in Duitsland. Misha werd als berenjong 

gevonden nadat waarschijnlijk zijn moeder 

was gedood. Dit soort verhalen horen we 

vaker. Of de moederbeer komt door ernstige 

verstoring niet meer terug naar het hol. Misha 

werd ook aan een hotel gegeven, de eigenaar 

zei dat Poolse toeristen hem kwamen 

brengen. 

ZOOTRANSFER
Binnen een week waren de papieren voor 

beide beren geregeld, een hels karwei, maar 

gelukkig zagen de verschillende instanties 

de noodzaak en werkten goed mee. Bears 

in Mind huurde Robert van het Spaanse 

Zootransfer in. We kenden hem van een 

ander transport waarbij hij een familie van 

6 bruine beren uit de laatste dierentuin van 

Andorra haalde om ze een beter bestaan 

Eind maart werd er halsoverkop een onverwachte reddingsactie van nog een Oekraïense beer in touw 
gezet. Bears in Mind wist al langer van een beer bij een hotel, in het zuidwestelijke deel van Oekraïne. In 
2019 had de lokale partner van Bears in Mind – Eco-Halych – foto’s en video’s gemaakt, als onderdeel van 
een inventarisatie naar beren in gevangenschap in hun land. Hierin was goed te zien hoe berin Kiriusha onder 
erbarmelijke omstandigheden haar dagen doorbracht. Kiriusha werd als 6-jarige beer door circus Shapito aan 
het recreatiecomplex gegeven, waarschijnlijk omdat de volwassen beer te gevaarlijk werd voor de circuspiste. 
Inmiddels zit ze al 18 jaar opgesloten in een kleine kooi waar ze leeft van de ‘leftovers’ van het hotel. Sinds de 
oorlog begon eind februari, werd haar situatie alleen maar slechter. Haar eigenaar had geen inkomsten meer en 
moeite om de beer nog dagelijks te voeren. Bears in Mind zag een kans en ging aan de slag om Kiriusha naar Het 
Berenbos te halen!
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te geven in Port Lympne park in Engeland. Hij 

had direct een busje beschikbaar en vond het 

geen probleem om Oekraïne in te rijden om 

twee beren op te pikken. Een belangrijke keuze 

om hem in te huren: hij was dierenarts en 

kon dus zonder veel hulp de beren verdoven, 

microchips inbrengen, vaccineren en bloed 

afnemen. We hadden immers weinig steun aan 

Oekraïense zijde omdat onze partner Eco-

Halych in bezet gebied vast zat. Robert nam 

ook blanco paspoorten mee die nodig waren 

om alles over de beren te vermelden en de 

toegang tot de EU te vergemakkelijken.   

Een moeilijk moment 
Bijna alles was in gereedheid gebracht. De 

laatste zaken werden geregeld toen Robert 

al onderweg was in de vroege ochtend van 

dinsdag 5 april. Hij moest twee dagen rijden tot 

de grens met Oekraïne. Het enige belangrijke 

document wat we nog niet in handen hadden, 

was een getekende overeenkomst tussen de 

eigenaren van Misha en Eco-Halych, waarbij de 

eigenaar het eigendom zou overdragen aan EH. 

De eigenaars (meervoud) van Misha waren een 

broer en zus die het hotel runden. De zus was 

aanwezig en de broer vocht aan het front nabij 

Kiev. Toen Robert bij de grens van Oekraïne 

kwam werd na een dag onderhandelen 

duidelijk dat we Misha deze keer niet zouden 

meekrijgen. De broer wilde uiteindelijk dat ‘zijn’ 

beer in Oekraïne zou blijven zodat hij hem na 

de oorlog weer kon opzoeken. We gaven hem 

zelfs de optie om Misha te komen opzoeken 

in het nieuwe ‘berenparadijs’ in Duitsland, en 

wilden zelfs zijn vliegticket en verblijf betalen! 

Maar het mocht niet baten, beer Misha moest in 

het kleine hok achterblijven…

Kiriusha op weg naar Het 
Berenbos
Inmiddels reed Robert Oekraïne binnen, waar 

hij hulp kreeg van een lokale dierenarts (die 

toevalligerwijs ook Misha heette!). Samen 

reden ze ongeveer 7uur om bij beer Kiriusha 

te komen. Eenmaal daar gingen ze direct aan 

het werk. Robert verdoofde Kiriusha zonder 

problemen, bracht een chip in, vaccineerde 

haar, nam bloed af en controleerde het gebit. 

Dat zag er gelukkig goed uit! Binnen twee uur 

waren beide dierenartsen weer op weg terug, 

met beer, richting de grens met Roemenië. 

Het was inmiddels avond toen de grens werd 

bereikt. Helaas duurde het nog vele uren en 

onderhandelingen voordat Robert met Kiriusha 

de EU (Roemenië) werd binnengelaten. Na 

een paar uur slaap voor de chauffeur reden 

ze door, via Hongarije, Oostenrijk, Duitsland 

in. Zondagochtend de 10e april kwamen ze na 

een lange reis eindelijk aan bij Het Berenbos! 

Kiriusha werd direct uitgeladen en ze werd 

in de transportkist tegen de schuifdeur van 

de quarantaine vastgezet. We verwachtte dat 

Kiriusha na deze lange reis maar al te graag 

uit haar kist zou gaan, een grote berg stro 

met lekkernijen in! Maar niets was minder 

waar en Kiriusha deed het helemaal op haar 

eigen tempo. Ze nam vele uren de tijd om 

haar kist te verlaten. Het is belangrijk om 

dieren in een dergelijke situatie vooral zelf te 

laten bepalen wanneer ze deze stap maken. 

Uiteindelijk maakte ze die en sinds 10 april 

verblijft Kiriusha in het quarantaineverblijf 

achterin Het Berenbos. Tenminste tot half mei, 

na de verplichte quarantaine periode en het 

geplande groot onderhoud in Het Berenbos, 

zal ze alle rust krijgen in haar nieuwe binnen 

verblijf. Hier kan de dierenarts van Ouwehand 

haar ook uitvoerig onderzoeken en wordt haar 

gedrag nauwkeurig gedocumenteerd door de 

berenverzorgers. Hopelijk als alles goed is, zal 

ze in het voorjaar kunnen gaan genieten van 

een plons in de vijver of slapen in een berenhol. 

Iets wat ze in 24 jaar nog nooit heeft kunnen 

doen…  

Koen Cuyten
Project manager

Beste Berenbeschermer, 

Het is eindelijk lente! En dat merken we 
in Het Berenbos. De beren zijn allemaal 
langzaam wakker geworden, ieder op zijn 
of haar eigen tempo. Het is een beetje 
een rusteloze winter geweest voor een 
deel van de bewoners. Bijna alle beren 
incl. de wolven zaten in de zogenaamde 
‘buitenring’ van Het Berenbos. Dat is het 
deel waar de waterval is. Normaal kunnen 
ze gebruik maken van het hele Berenbos, 
maar deze winter niet vanwege de komst 
van de beren uit Oekraïne. Desalniettemin 
hebben Dadon, Duuk en Igor de winter 
veelal slapend doorgebracht. Bjorna is ook 
veel ‘onzichtbaar’ geweest, maar de drie uit 
Bulgarije – Maria, Mincho & Pesho – hebben 
veel tijd in en voor het quarantaine gebouw 
aan de kant van de olifanten doorgebracht. 
Gelukkig is hun winterrust de beste sinds 

ze hier zijn gekomen, in 2015. Maria is een 
stuk meer op haar gemak! Voor sommige 
beren heeft het trauma uit het verleden veel 
tijd nodig om te helen, of misschien zal het 
wel nooit helemaal verdwijnen. Misschien 
ook bij de nieuwelingen Malysh & Ljalja uit 
de Oekraïne, die we afgelopen oktober 
hebben mogen verwelkomen. Na een rustige 
quarantaine periode en helaas een onzekere 
start in Het Berenbos, zijn ze in januari van 
dit jaar enorm tot rust gekomen. Ieder op de 
eigen wijze: Ljalja heeft heel veel alleen in een 
berenhol geslapen, waarschijnlijk voor het 
eerst in haar leven! Malysh daarentegen heeft 
de zogenaamde ‘binnenring’ van het bos – de 
zijde met de vijver – helemaal verkend. Hij 
had het hele bos voor hem alleen, dat doet 
hem zichtbaar goed. Steeds verder liep hij 
het bos in, steeds een beetje verder en langer 
van het veilige quarantaine gebouw vandaan. 
Inmiddels heeft hij de beren aan de ‘overkant’ al 

regelmatig kunnen zien en zal er binnenkort een 
eerste ontmoeting plaats gaan vinden. Aan die 
‘overkant’ zit sinds april ook berin Kiriusha. We 
hebben met een flitsactie haar uit de Oekraïne 
weten te redden, zoals je op pagina 1 en 2 hebt 
kunnen lezen. 

Binnenkort zal er nog een nieuwe bewoner 
in Het Berenbos aankomen, berin Jasmine uit 
Bosnië! Na meer dan een jaar van voorbereiding 
in Bosnië, komt ook haar redding dan toch 
eindelijk in zicht. We houden iedereen op de 
hoogte via de media!   
  
Op pagina 3 en 4 in deze Berekrant 
is te lezen op welke wijze wij in een 
samenwerkingsverband van internationale 
organisaties de afgelopen maanden hebben 
bijgedragen aan vele reddingsacties van dieren 
in nood uit Oekraïne. Het is voor mens en dier 
een zwarte bladzijde in de geschiedenis van 
het land. Laten we hopen dat er spoedig een 
vreedzame oplossing gevonden wordt. We 
blijven betrokken en doen wat we kunnen voor 
de partners in Oekraïne, op de korte en lange 
termijn.  

In april is de Project Commissie weer bij 

Robert bereidt 
verdoving voor

Uitladen Kiriusha

Controles op de 
weg terug naar de 
Roemeense grens Kiriusha in quarantaine

Het lokale team wat 
meewerkte aan de 
bevrijding van Kiriusha

elkaar gekomen. Hier hebben we besloten 
welke projecten we in het eerste deel van 
2022 gaan ondersteunen en welke lopende 
projecten verlenging krijgen. In deze eerste 
ronden hebben we een project van onze 
partner in Iran goedgekeurd. Hier wil men 
onderzoek doen naar bruine beren die 
in conflict komen met mensen, ook in dit 
land een bedreiging voor het voortbestaan 
van deze soort. Diverse beren zullen 
een radiokraag krijgen zodat men ze kan 
volgen om zo meer inzicht te krijgen in de 
ecologie van bruine beren en de oorzaken 
achter conflictsituaties. Daarnaast is een 
internationaal project goedgekeurd waarbij 
diverse wetenschappers onderzoek zullen 
doen naar gerehabiliteerde beren die weer 
zijn uitgezet in het wild. Dit zal het eerste 
onderzoek zijn op deze schaal waarbij 
data vergeleken zal worden van beren uit 
Spanje, Frankrijk, Griekenland, Bulgarije en 
Roemenië. In het najaar is er weer een ronde 
en verachten we nog meer berenprojecten te 
gaan steunen.

Veel leesplezier! 
 
Een beresterke groet, Koen 
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OORLOG IN OEKRAÏNE: VELE DIEREN MOETEN 
GEËVACUEERD WORDEN!

White Rock
Half maart zijn, met hulp van Bears in Mind, 

drie beren gered. Bij Kiev is het White Rock 

berenopvangcentrum gesitueerd waar zeven 

beren opgevangen zaten. Beren die eerder 

onder erbarmelijke omstandigheden elders in 

Oekraïne leefden. Vanwege de grote risico’s 

van de oprukkende Russische militaire invasie 

van Kiev en een onophoudelijke regen van 

mortieren in de directe omgeving, werd 

besloten om alle zeven beren met spoed 

te verhuizen naar het westelijker gelegen 

berenopvangcentrum Domazhyr van Vier 

Voeters, nabij Lviv. Dit was echter een tijdelijke 

oplossing, want er zijn daar al bijna 30 beren 

opgevangen. Dus werd er besloten om twee 

jonge bruine beren en een volwassen Aziatische 

zwarte beer verder te evacueren, Europa in. 

Bears in Mind ging op zoek naar een nieuw 

tehuis voor deze beren en vond uiteindelijk plek 

bij twee Duitse berenopvangcentra. De overige 

vier beren van White Rock gaan uiteindelijk 

weer terug zodra de situatie dit toelaat. 

Uitdagingen!
Het was een enorme onderneming om de drie 

beren uit Oekraïne te krijgen, omdat het in 

een hele korte tijd geregeld moest worden. 

Gelukkig waren diverse belangrijke documenten 

die normaal gezien nodig zijn om beren te 

verhuizen, nu niet nodig gezien de urgentie en 

het ernstig gebrek aan functionerende instanties 

in Oekraïne. Het team van Stiftung für Bären 

vertrok maandagochtend 14 maart met twee 

auto’s en transportkisten richting Oekraïne 

om een dag later in alle vroegte de grens te 

bereiken. Domazhyr ligt een uur rijden over 

de Poolse grens. Eenmaal ter plaatse hadden 

de Duitse collega’s, samen met de mensen 

van Save Wild (de NGO achter White Rock) 

en het team van Vier Voeters in een mum van 

tijd de drie beren verdoofd en zover klaar in 

de kisten om te vertrekken. Zodra de beren 

wakker waren van de verdoving, reden de 

twee auto’s weer richting de grens. Helaas 

kwamen ze al snel in een enorme file te staan, 

van honderden vluchtende Oekraïners. Dat 

is niet wenselijk met beren achterin. Na veel 

telefonisch onderhandelen door een Poolse 

collega met de Oekraïense dierenarts en hoofd 

douane aan de grenspost, konden de auto’s 

langs de file, via een speciale veterinaire zone 

de Oekraïense grens over. Polen (en dus de 

EU) in was misschien nog wel een grotere 

uitdaging! Na uren onderhandelen en veel 

telefoontjes, konden de twee auto’s met drie 

beren in de vroege ochtend van 16 maart hun 

weg vervolgen. 

Het team was doodmoe, maar heel blij in EU 

te zijn! Woensdag in de namiddag kwamen 

ze in Duitsland aan, zowel de beren als het 

team erg blij om thuis te zijn. Missie geslaagd! 

De twee bruine beren Popeye en Asuka 

hebben een veilige plek in het opvangcentrum 

‘Alternativer Bärenpark Worbis’. De Aziatische 

zwarte beer Malvina is terechtgekomen in 

‘Tierschutzzentrum Weidefeld’ in Noord 

Duitsland. 

Leeuwen en tijgers
Iedere maandagmiddag is er digitaal overleg 

gecoördineerd door EARS, waarbij gemiddeld 

een 25-tal mensen van diverse organisaties 

aanwezig zijn. Vertegenwoordigers 

van o.a. Stichting AAP, Vier Voeters, 

Natuurhulpcentrum België, diverse Spaanse 

NGO’s, Born Free, AMP Romania, de Duitse 

collega berenstichting, EAZA en diverse 

dierentuinen uit Denemarken, Spanje en Polen. 

Samen met de Oekraïense organisaties kijken 

we naar de meest urgente gevallen en hoe 

een reddingsmissie te coördineren. Ook of de 

missie haalbaar is. Helaas is de informatie van 

de bron vaak summier of onvolledig, gezien de 

situatie ter plaatse erg chaotisch en gevaarlijk 

is. Er komt bijvoorbeeld een bericht binnen dat 

er enkele leeuwen of tijgers gered moeten of 

kunnen worden, deze dieren worden nogal eens 

in privébezit gehouden. Soms komt het bericht 

heel laat, als de dieren al de grens met Polen 

Het team uit Duitsland met UA partners

Beer Malvina nog verdoofd.

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne is Bears in Mind 
actief betrokken bij diverse reddingsmissies van Oekraïense wilde dieren 
uit gevangenschap. Onder de paraplu van EARS – European Alliance of 
Rescue Centers and Sanctuaries en in nauwe samenwerking met EAZA 
– European Association of Zoos and Aquaria, is er wekelijks contact 
over reddingsmissies van dieren die Oekraïne onder zeer stressvolle 
en gevaarlijke omstandigheden moeten verlaten. De coalitie houdt zich 
vooral bezig met de transporten van grote katten als leeuwen en tijgers, 
en natuurlijk beren. Deze gevaarlijke dieren worden in Oekraïne niet 
alleen in dierentuinen en opvangcentra gehouden, maar komen we veelal 
ook in privébezit tegen. Het gebeurt nu dan ook met enige regelmaat dat 
de eigenaar van de dieren is gevlucht of gedood en de dieren verhongeren. 
Er worden vooralsnog nauwelijks dieren geëvacueerd uit de grotere 
dierentuinen in Oekraïne. EAZA coördineert wel de transporten van 
voedsel, medicijnen en andere benodigdheden naar deze dierentuinen, die 
dit op hun beurt weer verder distribueren naar kleinere dierenparken in 
de getroffen gebieden. 

zijn gepasseerd met een lokaal transport. Deze 

dieren gaan dan naar Poznan Zoo, een soort 

verzamelpunt vanwaar diverse organisaties 

ze oppikken. Andere dieren worden binnen 

Oekraïne in veiligheid gebracht. Zo ook 

bijvoorbeeld de beren van White Rock. Soms 

is er een transport met honden en katten 

onderweg en worden er en passant nog apen, 

vossen, wolven of zelfs caracals meegenomen. 

Ondanks dat we het goed willen coördineren, 

is het vaak ad hoc en op het allerlaatste 

moment. 

Tijgers en leeuwen vonden hun weg al naar het 

opvangcentrum van Stichting Leeuw in Noord 

Holland. Leeuwen, tijgers en een Afrikaanse 

wilde hond gingen naar het opvangcentrum 

Primadomus van stichting AAP in Spanje. 

Diverse dieren zijn naar Natuurhulpcentrum 

gegaan zoals wolven, caracals en lynxen. Het 

betreft toch veelal katachtigen, groot en klein. 
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Vast aan de grens met Polen Asuka onderweg 
in de transportkist

Nog meer beren
Ten tijde van het schrijven van dit artikel helpen 

we met de redding van nog twee bruine beren 

uit een dierentuintje in noordoost Oekraïne, 

voormalig bezet gebied. Daar zitten 7-jarige 

broer en zus Tishka en Sandra in een klein vuil 

hok. Ze vertonen veel stereotiep gedrag. De 

dierentuin heeft het heel zwaar gehad tijdens de 

bezetting door de Russen en het is een wonder 

dat de twee beren er relatief ongeschonden 

uitgekomen zijn. Maar de eigenaar heeft 

dringend gevraagd om de beren daar op te 

komen halen, bang dat de Russen uiteindelijk 

weer terug zullen komen. Ze zullen zo snel als 

mogelijk opgehaald worden en dan naar Poznan 

Zoo in Polen gaan voor een maand quarantaine. 

Daarna heeft de Belgische autoriteit 

toestemming gegeven om ze te importeren 

en worden ze tijdelijk ondergebracht in 

Natuurhulpcentrum. Hier kunnen ze verder tot 

rust komen. In de maanden die volgen gaan we 

op zoek naar een goed tehuis voor deze twee! 

Wordt vervolgd…    

Onderweg uit UA

Popeye & Asuka in Worbis DuitslandMena Zoo beren
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Nieuws!

BERENBESCHERMING PAKISTAN
In de afgelopen decennia is de populatie 

Aziatische zwarte beren in Pakistan aanzienlijk 

afgenomen als gevolg van de jacht, stroperij van 

jongen voor straatentertainment, het doden van 

beren als vergelding voor schade aan gewassen 

en verlies van vee, handel in berenvellen en 

berenvet en habitatvernietiging. In sommige 

delen van het noorden van Pakistan is de zwarte 

beren populatie inmiddels verdwenen. 

In het district Chitral is de populatie 

waarschijnlijk ook met uitsterven bedreigd, 

maar wetenschappelijk bewijs hiervoor 

ontbreekt nog grotendeels. Vooral het 

zuidelijke deel van Chitral is ideaal leefgebied 

voor deze soort. 

Deze situatie vraagt om een multidisciplinaire 

aanpak (o.a. veldonderzoek, consultaties en 

workshops in lokale gemeenschappen etc.) om 

de huidige status van Aziatische zwarte beer in 

dit gebied te onderzoeken en de verschillende 

problemen uiteen te zetten, alvorens samen 

met de regionale autoriteiten te werken aan 

oplossingen. 

Bears in Mind is twee jaar geleden gestart met 

de financiering van dit project.

Verschillende activiteiten zijn de afgelopen 

periode ondernomen door de project 

partner MSRDC van Bears in Mind. Zo is 

in verschillende, voor beren aantrekkelijke 

leefgebieden, de vegetatie in kaart gebracht. 

In voormalig geschikt leefgebied is met lokale 

gemeenschappen afgesproken dat er in een 

periode van 2 jaar geen menselijke activiteiten 

zoals brandhout verzameling, houtkap en 

begrazing door vee meer plaats mogen vinden. 

Deze menselijke verstoring heeft eraan 

bijgedragen dat de beren lokaal verdwenen 

zijn. In deze gebieden zijn ook opnieuw zaden 

en bomen geplant. Daarnaast is er in diverse 

valleien voedsel geplant voor vee, zodat deze 

dieren niet meer het leefgebied van beren in 

hoeven om te grazen. 

Een andere activiteit is het geven van 

workshops en het creëren van zogenaamde 

‘berenbeschermcommunities’. Helaas zijn 

diverse gemeenschappen nog niet overtuigd 

van het ‘samenleven met beren’ en zien ze de 

beren vooral als hun voornaamste vijand die 

gedood moet worden als men de kans krijgt. De 

team van MSRDC probeert hier de hoognodige 

bewustwording te verspreiden middels 

presentaties en consultaties. 

Een andere activiteit is het vaccineren van vee 

in de doelgebieden en de bouw van diverse 

zogenaamde ‘corrals’ om zo de mens-beer 

conflicten te minimaliseren. Dit zijn afgesloten 

omheiningen waarin vee gedurende de nacht 

veilig opgesloten kan worden. In veel delen over 

de wereld wordt dit niet gedaan en laat men het 

vee ’s nachts vrij rondlopen, waardoor de kans 

enorm vergroot is dat dieren door predatoren 

gepakt worden.   

Periodieke schenking uitgelicht

Wist u dat u Bears in Mind ook 
voordelig financieel kunt steunen? 
Steunen met belastingvoordeel klinkt 
ingewikkeld, hieronder leggen we het 
kort uit.
 
U wilt Bears in Mind jaarlijks steunen 
met een bedrag van bijvoorbeeld 
€150,-. Een reguliere donatie houdt in 
dat u €150,- overmaakt en de stichting 
€150,- ontvangt.
Wanneer u dit doet via periodieke 
schenking, doneert u €239,- en 
Bears in Mind ontvangt dan ook 
€239,-. U ontvangt dan weer 
€89,- terug via de Belasting (bij een 
inkomstenbelastingtarief van 37,1%) 
waardoor uw nettobijdrage €150,- 
voor u kost. 
 
Wilt u hierover meer informatie, of 
direct de formulieren ontvangen kunt u 
ons bereiken op 0317-650220 of via 
info@bearsinmind.org

Onderzoek naar zwarte beren in Chitral Vee in berenhabitat

Projectleider geeft presentatie over 
zwarte beren bescherming

Planten van zaden in berenhabitat
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Kun jij alle 
woorden 
vinden?

VIND DEZE WOORDEN:

BEARS IN MIND

MINCHO

MARIA

BEREKRANT

BERENHOL

IGOR

MALYSH

MALEISE BEER

BERENWELZIJN

DUUK

PESHO

DADON

BEREFEEST

WOLVEN

LJALJA

BJORNA

BERENOPVANG

BEREGOEIEREIS



BEWUSTWORDING EN HEKWERK NODIG IN ECUADOR
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Sinds twee jaar ondersteunt Bears in Mind 

een project in Ecuador ter bescherming van 

de brilbeer. Hierbij focussen we met name 

op de gemeenschappen en landeigenaren van 

gebieden waar brilberen in conflict komen 

met vee. Onderzoek wijst uit dat deze 

doelgroepen cruciaal zijn in de bescherming 

van brilberen op de lange termijn. Dit project 

richt zich op de onbekende populatie brilberen 

in de hooglanden van Noord-Ecuador, waar 

recentelijk in een eerste cameravalonderzoek 

ongeveer 25 individuen zijn geïdentificeerd. 

Tevens zijn conflicten tussen beren en vee, 

waarschijnlijk de belangrijkste bedreiging, in 

kaart gebracht. Het project zal verschillende 

activiteiten uitvoeren om conflicten te 

verminderen op zogenaamde ‘ranches’ en 

gebieden waar voorheen meldingen van 

schade of verlies van vee vandaan kwamen. 

Een belangrijk doel is om vee direct tegen 

aanvallen van beren te beschermen met de 

plaatsing van speciaal elektrisch hekwerk. 

Maar ook het installeren van permanente 

watervoorzieningen voor vee, om zo hun 

bewegingsafstanden te verminderen.

Aan het einde van februari werd 

de Internationale Dag van de Beer 

gevierd. Zo ook in Ecuador door een 

zogenaamde “minga” (Ecuadoriaanse 

gemeenschapswerkgroep). Tijdens de 

feestelijke dag is men gestart met de 

voorbereidingen voor plaatsing van het 

hekwerk. Samen met de gemeenschap van 

Tablón, de provinciale directeur van Pichincha 

en vrijwilligers van lokale universiteiten 

heeft men 300 gaten gegraven voor de palen 

van het hekwerk. Het was een geweldig 

evenement en fantastisch om te zien dat 

zoveel mensen samenkwamen om het behoud 

van de brilberen te steunen. De partner van 

Bears in Mind zal soortgelijke evenementen 

middels “mingas” blijven houden als wijze 

om de aandacht op het project te vestigen en 

natuurlijk deze hekken te installeren. 



UNIEK STUKJE BERENBOS IN UW BEZIT?
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Het Berenbos is opgedeeld in ruim 2.000 

kavels van 10m2. Het is mogelijk om symbolisch 

eigenaar te worden van zo’n stukje Berenbos, 

voor de duur van 7 jaar! Hiervoor betaalt u 

€ 525,- per kavel.

Voor dit bedrag krijgt u niet alleen een uniek 

eigendomscertificaat en vermelding op een 

van de prachtige kavelborden bij de ingang van 

Het Berenbos, maar krijgt u ook elk jaar twee 

vrijkaarten voor Ouwehands Dierenpark in 

Rhenen!

Met deze vrijkaarten kunt u naast de beren 

in Het Berenbos ook alle andere dieren in de 

dierentuin komen bekijken. Daarnaast krijgt u 

een persoonlijke uitnodiging voor het Berefeest 

en een abonnement op De Berekrant!

Op de plattegrond op deze pagina kunt u 

zien welke kavels nog vrij zijn (de groene 

kavels). Deze plattegrond is niet de meest 

actuele plattegrond, er zit een tijd tussen het 

schrijven van dit bericht en het verschijnen 

van de Berekrant. 

Als u interesse heeft en een aanvraag doet, 

krijgt u de laatste versie van de plattegrond 

toegestuurd en kunt u daaruit een vrije kavel 

kiezen.

Wilt u ook mede-
eigenaar worden? 

Neem dan contact met 
ons op!

CardShop wordt uw-drukwerk.online  •  Appelboogerd 2, 4003 BV - Tiel • info@uw-drukwerk.online

Drukwerk 
van visitekaartje 
tot A0 poster,
spandoeken, 
reclameborden
en ontwerp

Workshop
handletteren. 

Kaarten, 
planners en 
kalenders

Internetsite 
van website, 
webshop, onder-
houd, veilingsite, 
hosting en product-
fotografi e

AFSPRAAK MAKEN wilmatermeer.nl
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Op zondag 18 september 2022 vindt de ‘BEREGOEIE RUN’ 
plaats in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, het leukste 
hardloopevenement van Nederland! Er wordt een nieuwe 
jaarlijkse traditie in het leven geroepen waarbij de 3e zondag 
van september wordt omgedoopt tot de Beregoeie Dag in 
Nederland. 

De BEREGOEIE RUN 
is een uniek 
hardloopevent!
Want wie wil dat nou niet; dwars door Ouwehands Dierenpark 
rennen, al dan niet verkleed als beer! Wat is er mooier dan 
middels deze run ook Stichting Bears in Mind te helpen en zo 
de beren te steunen. 

De route loopt door en rondom de dierentuin en er is keuze tussen drie afstanden: 5, 
10 of 15 kilometer voor maximaal 750 deelnemers. Er is daarnaast ook een Kidsrun van 
1 kilometer!

Wie houdt er niet van beren; in knuffelvorm of als machtige mooi dier, als heerser van 
het bos. Helaas gaat het niet goed met de beer en zijn leefomgeving. Bears in Mind doet 
er alles aan om door middel van natuurbescherming, berenopvang en educatie hier 
verandering in te brengen. Onder andere door het opvangen van beren in nood in Het 
Berenbos, waar de bevrijde dieren een nieuw leven beginnen. Bears in Mind focust zich 
in de kern op drie belangrijke doelen; natuurbescherming, berenwelzijn en voorlichting 
& educatie. Tijdens de BEREGOEIE RUN zullen deze verschillende onderwerpen actief 
terugkomen in de beleving.

Noteer in je agenda • Zondag 18 september 2022 

Voorbeeld van een route:

De run is voor iedereen die alle beren in de 
wereld een warm hart toedraagt. Van jong tot 
oud, van geoefende hardlopers tot amateurs, 
maar ook gewoon echte dierenliefhebbers! 

Het hardloopevent heeft een fondsenwervend karakter omdat er met dit 
evenement geld wordt opgehaald voor Bears In Mind.

Maak de beer in jezelf los en ren mee tijdens BEREGOEIE RUN in 
Ouwehands Dierenpark en steun Stichting Bears in Mind!

Hoe gaat het eruit zien? 

Hieronder geven we al wat inzicht in hoe je de route van 5 km gaat beleven. 
Dit is nog slechts het begin, er komen nog meer beregoeie plannen bij!
• Ren door het Ouwehands Dierenpark en langs Het Berenbos.
• Ren langs de bosbioscoop en wordt ondergedompeld in de heftige wereld 
waarin
   sommige beren gedwongen worden om te overleven. 
• Sta tijdens de run even stil en luister naar een educatief verhaal over
   natuurbescherming, klimaatverandering en de bedreiging van de beer.
• Beren op de weg, diverse obstakels op de route waar deelnemers overheen
   moeten rennen, klimmen, kruipen etc. 
 • Bij terugkomst een verfrissend hapje en drankje.
 • Bewijs van deelname in de vorm van een beer. 

Binnenkort maken we bekend wanneer de inschrijving zal starten. 
Houdt onze website en socials in de gaten voor nieuws!

BEREGOEIE RUN!
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Wolf in de sneeuw

Ljalja

Igor en Dadon

Igor en Duuk

Malysh Malysh

Mincho
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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 113

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

Sleutelhanger hout Poot beer of wolf 
Doorhalen die niet van toepassing is. €  3,50

Sleutelhanger hout Silhouet beer of wolf 
Doorhalen die niet van toepassing is. €  3,50

Bears in Mind draagtas €  7,50

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
BEER MET BABY €16,00

PLAN wolf XL / beer XL (+/- 40cm lang) 
Doorhalen die niet van toepassing is. €20,00

PLAN  zwarte beer / bruine beer
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €13,00

PLAN  grijze wolf / zwarte wolf
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €13,00

ORGANIC COLLECTION wolf / beer
Doorhalen die niet van toepassing is. €  8,00

                                                       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                   PLAN bruine beer                           Organic collection beer                 Organic collection wolf            

PLAN beer XL                                     BEER met baby         SLEUTELHANGER hout                    PLAN wolf XL                                  Draagtas            
+/-  40cm lang                       (vier varianten)                     +/-  40cm lang      

Berenmuts                           Vintage mok                                                       Ansichtkaarten                                       Drinkfles                              Jaarkalender 2022Postzegels  *de afbeelding kan afwijken 
van het getoonde product, we wisselen steeds af 
met een mooie berenfoto.

Nieuw 
    in de webshop!
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Zondag 12 juni
Op zondag 12 juni zal na twee jaar 

afwezigheid eindelijk weer het 

beregezellige Berefeest plaatsvinden! Hét 

evenement georganiseerd door Bears in 

Mind voor al onze berenbeschermers!

Tussen 12.00 uur en 16.00 uur zullen er bij 

Het Berenbos allerlei gezellige activiteiten 

georganiseerd worden, speciaal voor 

de jonge berenbeschermers. Een korte 

impressie van de activiteiten:

• Berehapjes maken 
Maak je eigen berehapje en stop je 

dennenappel berevol met lekkernijen! 

Omdat het feest is kun je het hapje later 

(15:30 uur) echt aan de beren voeren! 

• Voedertijd beren (15.30 uur)
Een ‘Knappe Kop’ en een berenverzorger 

nemen alle makers van de berehapjes mee 

naar Het Berenbos.

• Schminken
Voor alle berenvrienden: laat je omtoveren 

tot een echte beer. Je moet wel even stil 

kunnen zitten…

• Berebroodjes 
(zolang de voorraad strekt!)

Ook dit jaar zijn ze er weer, de heerlijke 

‘Berebroodjes’ gemaakt door bakker 

Van Ledden van bakkerij ’t Haverland uit 

Veenendaal. Gezond en berelekker!

• Spelletjes
Speel beren memorie of het ijsbeerspel, vis 

het dieet van de beren bij elkaar, doe een 

gooi naar de blikken, en nog veel meer!

• Kraampjes
Neus eens beregezellig langs de vele 

kraampjes met leuke artikelen waarmee de 

beren gesteund worden.

De uitnodiging met daarin de codes voor 

toegang voor u als berenbeschermer heeft 

u inmiddels via de post ontvangen. 

Mocht u nog vragen hierover hebben kunt 

u ons bereiken via info@bearsinmind.org

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!

BEREFEEST 2022!

BERENBESCHERMERS
De afgelopen periode hebben wij de heer S. van Berkel als ‘Vriend van de beer’ mogen 

verwelkomen!

Als vriend van de beer steun je Bears in Mind met een bedrag van minimaal €100,- per jaar. Je 

ontvangt viermaal per jaar de Berekrant en een jaarlijkse uitnodiging voor het Berefeest. 

Ook ‘Vriend van de beer’ worden? Kijk voor meer informatie op: 

https://www.bearsinmind.org/Steun-ons/vrienden-van-de-beer 

Daarnaast is Maleise beer Linh per 1 februari 2022 geadopteerd door mevrouw Hannie van 

der Wilk-Post! Wij danken alle berenbeschermers voor hun steun!


