
Sarajevo Zoo
Beren houden in privébezit in Bosnië is illegaal 

en strafbaar. Na de ontdekking werkte de 

‘eigenaar’ van MILA gelukkig goed mee met de 

autoriteiten om aan verdere strafvervolging 

te ontkomen. Bears in Mind werd al snel 

benaderd omdat we bekend waren bij de 

Bosnische overheid vanwege ons eerdere 

onderzoek naar beren in gevangenschap in 

dat land. Er werd besloten om MILA tijdelijk 

op te vangen in Sarajevo Zoo, omdat we 

inmiddels (eerst) beer Kiriusha uit Oekraïne 

moesten gaan halen. Dit had vanwege de 

oorlog absolute prioriteit. MILA heeft sinds 

maart van dit jaar in Sarajevo Zoo gezeten. 

Op 1 oktober 2022 reisde het team van Bears in Mind af naar Bosnië Herzegovina om daar de 7-jarige 
berin MILA uit haar noodlottige situatie te bevrijden! Voor dit transport werd wederom de hulp van EKIPA 
ingeroepen, die al eerder beren voor ons uit Oekraïne, Bulgarije en Spanje heeft vervoerd. MILA heeft haar 
eerste 6 levensjaren doorgebracht in een klein donker hok bij iemand thuis, verborgen gehouden van de 
buitenwereld. Pas begin 2021 kwamen we haar op het spoor, toen haar ‘eigenaar’ per ongeluk een voor hem 
ongelukkig filmpje postte op social media waarin op de achtergrond de berin te zien was. Dit werd al snel 
opgemerkt en gedeeld, waarna een inspectie plaatsvond door het verantwoordelijke departement van de 
overheid. 
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Niet de beste omstandigheden voor haar, 

maar we hebben ervoor gezorgd dat ze kon 

opknappen. De dierentuin kreeg van ons extra 

geld voor voedsel en medische verzorging, en 

heeft ervoor gezorgd dat de berin uiteindelijk 

de lange reis naar Het Berenbos in Rhenen goed 

kon maken. 

Veterans for Animals
Zaterdag 1 oktober was het eindelijk zover; 

Bears in Mind vertrok samen met vervoerder 

EKIPA richting Bosnië. We kregen versterking 

van drie vrijwilligers van de organisatie 

‘Veterans for Animals’. Deze veteranen zijn 

op één of meerdere uitzendingen geweest 

tijdens en na de Joegoslavië-oorlog in de jaren 

90. In 2018 hebben zij voor Bears in Mind geld 

ingezameld voor het onderzoek naar beren 

in gevangenschap in Bosnië. Met de uitkomst 

van dit onderzoek heeft de lokale partner 

van Bears in Mind interesse bij de Bosnische 

regering weten te wekken om in de toekomst 

een groter plan op te zetten: een opvang voor 

alle beren in nood in Bosnië Herzegovina! Maar 

eerst focussen we ons op de op-handen-staande 

reddingsmissie van MILA.

Grens overgang
Op maandag 3 oktober begon het team al 

vroeg in de ochtend met de voorbereidingen. 

De transportkist werd voor het hok geplaatst 

en gezekerd, waarna we probeerden om MILA 

in de kist te lokken met lekkernijen (walnoten 

met rozijnen in honing). Ze was sinds de vorige 

dag niet meer gevoerd, dus in theorie zou het 

redelijk snel gedaan moeten zijn. Maar MILA 

was niet gemakkelijk te vangen, zo bleek. Ze was 

nieuwsgierig en uiteraard onrustig. Na een uur 

proberen werd besloten om haar te verdoven. 

We hadden immers een strakke deadline die 

we moesten halen: om 17:00u zou de dienst van 

de dierenarts aan de Bosnische grens eindigen 

en we moesten voor die tijd afgetekende 

documenten van hem verkrijgen om de grens 

mét beer te kunnen passeren. Een strenge 

controle werd verwacht aan de buitengrens van 

de EU, dus alles moest op orde zijn. Helaas ging 

het niet zoals gepland. Na vertrek in Sarajevo 

Zoo moest het team met beer onverhoopt naar 

het lokale douanekantoor, voor het opmaken 

van diverse andere papieren. Dit duurde 

helaas vele uren langer dan verwacht en de 

daaropvolgende ‘race naar de grens’ mocht niet 

baten. Inmiddels was er niemand meer aan de 

Bosnische grens die ons kon helpen. Pas om 8u 

de volgende ochtend, op Wereld Dierendag, 

ging het grenskantoor weer open en konden we 

na een ernstige vertraging van meer dan 13 uur 

de reis vervolgen. MILA had een onrustige nacht 

gehad, en Linda (de chauffeur van EKIPA die in 

de bus sliep) ook.

EU
Aan de andere kant van de grens werden de 

volgende problemen al snel duidelijk. Door 

een fout van Sarajevo Zoo in een belangrijk 

document, kon de Kroatische douane agent 

de papieren niet in het systeem zien waardoor 

de Kroatische grens inspecteur / dierenarts 

de EU reispapieren niet kon aftekenen. Het 

duurde nog eens zeven(!) uur voor we weer 

op weg konden. MILA was gelukkig al die tijd 

rustig. De lange weg voor ons, door Kroatië, 

Slovenië, Oostenrijk, Duitsland en Nederland 

verliep verder zonder problemen. Vroeg in 

de ochtend, op woensdag 5 oktober, kwam 

het team aan in Ouwehands Dierenpark. 

MILA werd redelijk vlot uitgeladen door het 

team van berenverzorgers en inspecteerde 

nieuwsgierig haar nieuwe (tijdelijke) omgeving 

in de quarantaine van Het Berenbos. MISSIE 

GESLAAGD!!! 

MILA zal de komende maand onderzocht 

worden en in quarantaine moeten verblijven. 

Ook berin Kiriusha uit Oekraïne zit nog in de 

quarantaine en binnenkort zullen ze voor het 

eerst samen kennismaken.

Mila wordt verdoofd Pitstop- water en appels gevenMila proberen te lokken

De tijd gaat snel en 2022 is alweer bijna voorbij. 
Dit jaar was een mooi jaar voor Bears in Mind, 
eindelijk konden we na 2 jaar flink ingeperkt te 
zijn door de beperkingen waar de hele wereld 
mee te maken had, weer doen wat we het liefste 
doen, zorgen dat beren wereldwijd weer beer 
kunnen zijn!
Als we terugkijken wat we dit jaar hebben 
kunnen bereiken met uw steun, kan ik alleen 
maar trots zijn op de stichting; 
Twee beren, Kiriusha uit oorlogsgebied 
Oekraïne en Mila uit Bosnië hebben we mogen 
verwelkomen in Het Berenbos in Rhenen. 
Op 18 september hebben we het ontzettend 
leuke event de BeregoeieRun mogen hosten. 
Dit sportieve evenement, waarover u meer 
kunt lezen op pagina 4&5, heeft een mooi 
bedrag opgeleverd wat rechtstreeks naar de 
projecten ter bescherming van beren in het 
wild en de redding van beren in nood gaat. 
Wat wij ook heel belangrijk vonden van deze 

BeregoeieRun, is kinderen ten eerste sportief 
bezig te laten zijn, maar ze ook meer te leren 
over beren en hoe fantastisch beren zijn! Uit de 
vele unanieme enthousiaste reacties begrijpen 
we is dat ook dát goed is gelukt. Nogmaals 
hulde aan alle bevlogen lopers!

Ook is het team van Bears in Mind dit jaar 
naar Roemenië afgereisd om met twee 
partnerorganisaties uit Duitsland samen op te 
trekken om lokaal over de berenproblematiek 
te praten met autoriteiten èn te zien of we 
mogelijk kunnen bijdragen aan oplossingen. 
Dat gaf direct de kans om zelf weer bij een van 
onze projecten de voortgang gaan bekijken. In 
diverse eerdere Berekranten kunt u teruglezen 
over Bear Again in Roemenië, het weesbeertjes 
rehabilitatie project. Hier is het van belang 
dat de (wees-)beertjes die hier opgevangen 
worden, zo weinig mogelijk in contact komen 
met mensen en hebben we met behulp van uw 

steun vorig jaar een voederkabelbaan kunnen 
financieren. We hebben nu live kunnen zien 
dat deze fantastisch werkt! Dit verhoogt de 
overlevingskans van de weesbeertjes wanneer 
ze in het wild worden uitgezet. 

Tussen deze bedrijven door hebben we begin 
van dit jaar, bij het uitbreken van de oorlog in 
Oekraïne, een coalitie gevormd onder leiding 
van EARS (European Alliance of Rescue 
centres and Sanctuaries) om de vele dieren 
uit oorlogsgebied te evacueren, waaronder in 
totaal 15 beren in veiligheid zijn gebracht! Het 
geredde weesbeertje Melaniy, is uit Belarus 
verhuist naar het eerdergenoemde project 
Bear Again in Roemenië. Inmiddels is het tijd 
voor de jonge gerehabiliteerde beer om terug 
naar de wildernis van Belarus te gaan. Hier 
wordt aan gewerkt! 
Er zijn dit jaar twee projectaanvraagrondes 
geweest waarbij we in totaal 11 projecten 

hebben kunnen goedkeuren! Een record 
aantal. Zoals een mooie bijdrage aan het 
opvangcentrum in Vietnam, bescherming 
van de Andes beer in Peru, ondersteuning 
bij voorlichting & educatie in Armenië, om 
er maar eens een paar te noemen. Neem ze 
gerust allemaal door op pagina 7. En tot slot, 
misschien heeft u het al voorbij zien komen 
op televisie, hebben we een hele mooie 
televisiecommercial mogen realiseren, die 
dit jaar diverse keren op televisie is geweest. 
Daarnaast heb ikzelf op de radio bij BNNVARA 
het werk van de stichting mogen toelichten en 
is onze nieuwe website live gegaan!

Ik wens u veel leesplezier en ik hoop dat u net 
zo trots bent als wij, op alles wat we dit jaar 
bereikt hebben dankzij uw hulp.

Beregroet,
Ingrid Vermeulen

Meld een beer in nood via 

www.bearalert.org  
zodat wij deze beren kunnen helpen.

Pitstop

Aan de grensSarajevo uit

Ingrid Vermeulen
directeur Bears in Mind



PAG. 3BerekrantNOVEMBER 2022WWW.BEARSINMIND.ORG

BRUINE BEREN IN DAGESTAN
Sinds twee jaar ondersteunt Bears in Mind 

een project in de Republiek van Dagestan, een 

autonome republiek van de Russische Federatie, 

gesitueerd tussen de Kaukasus (Georgië en 

Azerbaijan) in het westen en de Kaspische 

Zee in het oosten. Het onderzoek heeft 

plaatsgevonden in met name het bergachtige 

zuidwesten van Dagestan, een gebied van 

grofweg 3.500km2. Op diverse manieren werden 

gegevens verzameld. Het veldwerk werd o.a. 

gedaan middels het lopen van zogenaamde ‘line 

transects’. Deze methode wordt veel toegepast 

bij onderzoek naar de populatiedichtheid 

van grotere zoogdieren. Gedurende deze 

wandelingen let men op sporen van dieren in 

het veld zoals poep, krabsporen, pootafdrukken 

en prooiresten. Hiervan worden o.a. de GPS 

coördinaten vastgelegd, de datum, hoogte, 

hellingsgraad en positie, habitattype, vegetatie 

en afstand tot menselijke nederzettingen. En 

natuurlijk, in dit geval, de beren zelf en de 

afstand tot de waarnemer. Daarnaast werden 

4.000 interviews o.b.v. vragenlijsten over 

mens-beer conflicten verspreid onder o.a. 

jagers, boeren, boswachters en rangers. Het 

3.500km2 onderzoeksgebied werd verdeeld in 

14 segmenten met ieder een grid van 5x5km 

grootte. In iedere grid werd een cameraval 

geplaatst. Tussen april en september werden 

285 foto’s gemaakt van bruine beren. Om 

inzicht te krijgen in het dieet van beren in dit 

gebied, werden 17 mest-monsters verzameld. 

In het laboratorium worden vijf categorieën 

onderscheiden: 

• grassen en kruiden, 

• vruchten en bessen, 

• dennenappels en noten, 

• bijen, wormen en mieren,

• rest – met name dierlijk materiaal: o.a. kleine 

zoogdieren, gedomesticeerde dieren en afval.

De resultaten in ‘t kort
Het aantal beren in het onderzoeksgebied 

wordt geschat op 20 individuen. Een iets lager 

aantal dan een jaar eerder geschat. Het dieet van 

de bruine beren in Dagestan bestaat voor 79.5% 

uit plantaardig materiaal. 20.5% is dierlijk van 

oorsprong waarbij; 6.8% bijen en mieren, 13.7% 

kleine zoogdieren, gedomesticeerde dieren en 

afval.

Mens-beerconflicten werden het meest 

gemeld door herders, die in de lente- zomer- 

en herfstmaanden hun schapen of koeien in 

berengebied laten lopen. Er werden 171 gevallen 

gemeld van verlies van vee aan roofdieren. 

Beren waren in 39 gevallen de veroorzaker, 

tegen 102x de wolf. Jakhalzen doodden 14x 

een schaap of geit, de Euraziatische lynx 10x en 

de vos 6x. Een deel van het projectbudget van 

Bears in Mind is besteed aan de compensatie 

van diverse stuks vee bij verschillende boeren of 

herders in het gebied. Hiervoor werd 6x €100 

voor een schaap betaald, 1x €200 voor een koe 

en 4x €200 voor een bijenstal. 

Onderzoeks gebied

Berenpoep Anti-stoperij team

Dorpsgemeenschap betrokken bij het project

Leerlingen krijgen les over beren

Beren en honing

Bruine beer op cameraval

Acht boeren hebben met hulp van het 

projectteam simpele elektrische hekwerken 

geplaatst. Daarnaast is lokale boeren uitgelegd 

hoe beren te verjagen met gebruik van vee-

beschermingshonden, alarm, vuurwerk en 

berenspray. 

Ook hebben de lokaal opgezette anti-stroperij 

teams het druk gehad! In totaal werden dit 

jaar 75 stropers gearresteerd die illegaal wilde 

dieren aan het jagen waren. Dit resulteerde in 15 

strafzaken, tevens werden 136 administratieve 

zaken geopend, 27 boetes uitgeschreven en 30 

vuurwapens in beslag genomen. Helaas werden 

er drie stropers op heterdaad met gedode 

beren aangetroffen. Het positieve nieuws was 

dat er een 40% daling was ten opzichte van het 

jaar daarvoor – toen het project is gestart! 

Educatieve activiteiten zijn een belangrijke 

component in dit project. Het beren-educatie 

programma bereikten 1.700 mensen; 1.000 

leerlingen en 700 volwassenen. Er werden 

diverse excursies in het veld uitgevoerd, 

werden posters, lesboeken en pamfletten 

met berenfoto’s gebruikt in de klas. Diverse 

workshops zijn gehouden onder lokale 

gemeenschappen in berengebied. Hierbij werd 

uitgelegd wat het team doet en waarom dit 

belangrijk is. Ook werd informatie gegeven over 

de rol van roofdieren in de natuur, mogelijk 

gevaar voor vee, hoe te herkennen of vee is 

aangevallen of is gedood door roofdieren, hoe 

bijenkasten beter te beschermen tegen beren 

etc. En natuurlijk wat men moet doen als men 

een beer tegenkomt!       
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DE BEREGOEIERUN
Dankjewel voor een fantastische 
dag!
18 september was het eindelijk 
zover! Tijdens zo’n beetje de natste 
dag van het jaar kon eindelijk de 
leukste Wildlife Run van Nederland 
van start gaan; de Beregoeierun!
Dagen van tevoren hielden we al de 
weersverwachtingen in de gaten. 
Terwijl toen nog de zon volop 
scheen en het fantastisch weer was, 
kwam het die dag met bakken uit 
de hemel vallen, dat waren we al 
even niet gewend! Maar goed, echte 
beren trekken zich ook niets van 
de weersomstandigheden aan en 
ook de ingeschreven lopers lieten 
zich hierdoor niet afschrikken en 
stond iedereen klaar aan de start. 
We mochten zo’n 350 lopers 
verwelkomen!
Wij hebben genoten van deze 
geweldige dag, want was het 
(ondanks het weer...) leuk! Nu zijn 
wijzelf natuurlijk bevooroordeeld, 
maar ook de reacties van de 
deelnemers waren allemaal unaniem 
enthousiast;

Een kleine greep uit de reacties:

 Bedankt organisatie. Beregoed en leuk    
 gedaan. Gezellige loop, leuke middag gehad!

 Was echt een geweldige middag en een mooi 
 bedrag opgehaald voor de beren!

 Was een superleuke gezellige run!

 We hebben volop genoten, en trots op onze  
 Rifano, en iedereen die gelopen hebben in de  
 regen!

Naast de regen waren alle ingrediënten er om 

er een topmiddag van te maken, de sfeer zat er 

goed in; een lekkere warming-up, de fanfare die 

je uitzwaaide en een reuzebeer die iedereen 

feestelijk ontving. Wij zijn vooral heel erg blij 

met het enorme bedrag wat we samen hebben 

opgehaald voor Bears in Mind. Inmiddels staat 

de teller op €25.291! We hopen op volgend jaar 

weer zo’n mooie editie te mogen organiseren.

Tijdens de leukste Wildlife Run van Nederland 

kon er gekozen worden uit 3 afstanden; 5,10 

of 15 kilometer. Bij elke afstand ren je langs 

de indrukwekkende dieren van Ouwehands 

Dierenpark en de geredde beren van Het 

Berenbos. Ook duik je de bosrijke omgeving 

van Rhenen in en beklim je de Grebbeberg: een 

flinke heuvel van 52 meter met spectaculair 

uitzicht op de Nederrijn en de Betuwe.

Onderweg viel er veel te beleven! De hardlopers 

(en niet zo hardlopers) kwamen allerlei kleine 

uitdagingen tegen waarin er meer geleerd 

werd over het leven van beren in het wild en 

in gevangenschap. Ook kwamen zij tijdens de 

Wildlife Run meer te weten over stichting Bears 

in Mind en hoe zij al jarenlang beren wereldwijd 

Hieronder zie een van de routes van de 

Beregoeie Run 

Ook de prijswinnaars nogmaals 
gefeliciteerd!
De Beer Group voor het hoogste 

binnengehaalde sponsorbedrag als team

Casper van de Kamp voor het hoogste 

sponsorbedrag individueel

Jacco Hermus voor de beste outfit

Carlijn Buil voor de meeste donateurs

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/
tekenen.
Kaarten, planners,
handletterblok en
kalenders

Internetsite
website, webshop,
veilingsite, hosting 
onderhoud, update
en 
productfotografi e

AFSPRAAK MAKEN wilmatermeer.nl

een beter leven geven.

Er waren diverse rustposten om even bijkomen, 

wat water pakken of blaren laten plakken.

Ook de kidsrun van 1 kilometer werd heel 

enthousiast ontvangen. Wat een mooi gezicht 

om als die geschminkte gezichtjes zo fanatiek te 

zien! Zij leerden hoe sterk een beer is, hoe het 

is om in een circus een kunstje te moeten doen.
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Nieuws!
Onlangs werd Fat Bear Week 
weer ‘gevierd’, zie ook pagina 
12 van deze krant. Hoe doen 
beren dit toch? In het najaar tot 
40% van hun lichaamsgewicht 
aankomen, om vervolgens hun 
winterholen op te zoeken en in 
winterrust te gaan, om maanden 
later tevoorschijn te komen, 
‘slank’ en sterk, nauwelijks 
aangetast door de maanden van 
verhongering en inactiviteit! 
Wetenschappers denken nu het 
antwoord te hebben ontdekt 
en de dikke beren kunnen onze 
kennis over diabetes, spieratrofie, 
inactiviteit en de vindingrijkheid 
van evolutionaire processen 
vergroten. 

Oppervlakkig gezien lijken 
overwinterende beren passief 
en lui. Gedurende vijf maanden 
of soms langer eten, drinken, 
plassen, poepen of bewegen ze 
niet, behalve af en toe om zich 
om te draaien of te rillen. Hun 
metabolisme daalt met ongeveer 
75 procent. Hun berenharten 
kloppen nog maar een paar 
keer per minuut en hun longen 
worden maar een paar keer 
per minuut opgeblazen. Nieren 
sluiten af. De beren worden 
enorm insulineresistent. Als wij 
dit waren, zouden we veel van 
onze spiermassa verliezen door 
inactiviteit en waarschijnlijk 
diabetes, hartaandoeningen, 
nierfalen, verzwakking en vele 
andere kwalen ontwikkelen. Maar 
de beren behouden hun spieren 
en herstellen snel de normale, 
gezonde insulinegevoeligheid 
en orgaanfunctie nadat ze uit 
winterrust ontwaken.

Meer details hierover in BK116!

Kortom het was echt een fantastische dag, echt 

dankzij het enthousiasme en de bevlogenheid 

van de organisatie en de betrokkenheid van 

lopers.

Dat dit evenement niet ongemerkt voorbij is 

gegaan laat ook Anna Grimbrère (presentatrice 

en wetenschapsjournalist) weten:

“Ik heb vandaag meegedaan met de 
Beregoeirun, omdat ik de stichting Bears 
in Mind al een tijdje volg. En eigenlijk vindt 
dat ze heel goed werk doen. Volgens mij 
is vandaag in eerste instantie bedoelt om 
geld op te halen maar ook aandacht te 
vragen voor de stichting Bears in Mind, en 
überhaupt voor het lot van beren.”

Het is natuurlijk een beregoed doel, dus ik 

dacht hoe vet is het als ik hier mijn steentje 

aan bij kan dragen?

Bekijk de aftermovie op onze website 

www.bearsinmind.org
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Een leuk spelletje voor buiten: Doe een paar appels in een 
grote emmer vol water. Om de beurt probeer je met je 
tanden er een drijvende appel uit te vissen, met je handen 
op je rug. Dit spel kun je ook binnen doen, maar de vloer 
wordt dan wel nat!

Appelhappen

Een beetje knutselen en je kunt thuis het lippenbeerspel spelen. Knip eerst de lippenbeer uit en plak 
hem op een stuk karton. Wil je het groter dan kan je de beer natekenen op een groter karton. Vergeet 
niet ook zijn bek open te maken, hier moet je straks de balletjes in gooien. Plak de kartonnen beer op 
een doos. De opening van de bek moet hoger zijn dan de doos, zodat de balletjes netjes in de doos 
belanden. Als bal kun je het beste een pingpongbal of golfbal gebruiken. Veel plezier!

 Deze lippenbeer heeft honger!
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Het overgrote deel van de giften en 
donaties die Bears in Mind ontvangt, 
gaat rechtstreeks naar de projecten 
die wij initiëren en ondersteunen 
in het buitenland. Onderzoek naar 
lokale berenpopulaties, educatie-
programma’s op scholen, het 
bouwen of verbeteren van verblijven 
voor beren in gevangenschap, 
beschermingsprogramma’s voor 
behoud van het leefgebied van 
beren, anti-stroperij programma’s.
In vele landen zijn we actief, mede 
dankzij uw steun! In welke regio’s 
of landen dat precies is en voor 
welke beersoort, hangt af van de 
projectaanvragen die we ontvangen 
en al dan niet goedkeuren.

Project Commissie
Twee maal per jaar komt de Project Commissie 

bijeen om de aanvragen die we binnenkrijgen, te 

beoordelen. Dit is een groep van zes personen: 

een deel uit het dagelijks bureau van Bears in 

Mind, een aantal mensen uit het bestuur en een 

afgevaardigde vanuit Ouwehands Dierenpark 

omdat we jaarlijks een donatie van hen 

ontvangen om te besteden aan de doelstelling 

van Bears in Mind. Er is vooraf bepaald wat 

het budget is en we hebben alle ingediende 

aanvragen paraat. Tijdens de vergadering 

wordt iedere aanvraag nauwkeurig behandeld. 

Er zijn aanvragen van reeds bestaande partners, 

die al financiële steun ontvangen en het project 

met een jaar willen verlengen en er zijn nieuwe 

aanvragen. Dit kunnen ook aanvragen zijn van 

bestaande partners, voor een nieuw project, 

maar het kan ook zijn dat een nieuwe partner 

een voorstel indient. 

Beoordeling
Alle projectaanvragen, maar ook tussentijdse- 

en eindrapportages, worden besproken 

tijdens de vergadering. Een aanvraag wordt 

goed- of afgekeurd, afhankelijk van de kwaliteit 

van het voorstel, het doel van het project en het 

aangevraagde budget. Gedurende de afgelopen 

jaren was er een jaarlijks maximum wat kon 

worden aangevraagd per project; €7.500,- EUR. 

Dit was om meerdere initiatieven de kans te 

geven en omdat we een bescheiden ‘project-pot’ 

te verdelen hadden. Inmiddels is dit gegroeid 

naar €10.000,- en in enkele gevallen nog hoger. 

We hebben meer fondsen binnengekregen het 

afgelopen jaar en kunnen dus meer aan onze 

doelstelling besteden! Geweldig nieuws voor 

onze projectpartners en uiteindelijk de beren.

Diversiteit
Gedurende 2022 zijn er twee rondes geweest 

waarin projectaanvragen werden beoordeeld. 

Hier is besloten om 11 aanvragen goed te keuren; 

acht nieuwe aanvragen en drie aanvragen tot 

verlenging. De nieuwe aanvragen kwamen uit 

Spanje, Iran, Kirgizië, Vietnam, Armenië, Peru, 

Indonesië en India. De continueringsaanvragen 

kwamen uit Pakistan, Estland en Rusland. Voor 

die laatste aanvraag, waarover we eerder in 

deze Berekrant al schreven op pagina 3, zal 

het afhankelijk zijn van het opheffen van de 

sancties tegen Rusland. Helaas lijden vele 

onschuldige mensen hieronder, zo ook onze 

samenwerkingspartner in Dagestan. Ook de 

partner in Iran heeft hier veel last van. Hoewel 

hij verbonden is aan de Universiteit van Oxford 

en daar ook al jaren woont, zal het project 

worden uitgevoerd in Iran waar bruine beren 

uit mens-beerconflictsituaties zullen worden 

uitgerust met radiokragen om deze dieren te 

kunnen volgen. 

De diversiteit van de projectdoelen is groot 

dit jaar en zo zien we het graag. We hopen in 

april 2023 tijdens de volgende vergadering 

weer een aantal nieuwe projecten te kunnen 

ondersteunen. Dit hangt grotendeels af van 

hoeveel we de komende maanden binnenkrijgen 

als bescheiden stichting. We hopen op uw steun 

te kunnen blijven rekenen!  

Brilbeer-Peru

Pakistan 
vaccinatieprogramma

Bruine beer-Iran
Honingberenverblijf_
renoveren-Indonesië
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Reisverslag van Carola Meijer

Dit is waar deze fantastische mooie beer leeft, 

the Spirit Bear ook wel de Kermode Bear 

genoemd. In British Columbia, aan de westkust 

van Canada. De First Nations noemen hem ook 

wel moksgm’ol, wat witte beer betekent. De 

Spirit Bear is al eeuwen een mythisch symbool 

voor de First Nations. Volgens de legende 

daalde de Raaf uit de hemel op Aarde neer 

en creëerde het groene, de natuur, toen de 

Aarde nog bedekt was met gletsjers en ijs. De 

Raaf wilde voldoening van zijn werk en wilde 

iets dat hem herinnerde aan de oude tijd van 

het witte ijs. Hij sloot een overeenkomst met 

de zwarte beer en die beloofde uit elke tien 

zwarte beren een witte Spirit Bear te laten 

voortkomen. Voortkomend uit die legende 

is de witte Spirit Bear een symbool voor de 

First Nations die hen eraan herinnert dat ze 

dankbaar moeten zijn voor de overvloedige 

natuur waarin ze leven. Biologisch gezien is de 

Spirit Bear een ondersoort van de Amerikaanse 

zwarte beer, met een ander gen en komt alleen 

in dit gebied voor. Het is geen albino wat veel 

mensen denken, maar een dubbel afwijkend gen 

wat de vacht de witte of crèmekleurig maakt. De 

schatting is dat er ongeveer 400 van dergelijke 

beren in het wild leven.

Onze reis begint in oktober, we worden 

opgehaald met een watertaxi en vanaf Prince 

Rupert worden we naar Hartley Bay gebracht, 

ook wel Gitga’ata First Nations community 

genoemd. Daar verblijven we de komende 

dagen om op zoek te gaan naar de Spirit Bear. 

Iedere dag trekken we erop uit met twee 

gidsen, om opzoek te gaan naar dit bijzondere 

dier op Gribbell Island. We wandelen door 

het ‘regenwoud’ en wachten langs de rivier 

of we een glimp van een beer kunnen zien, zo 

ziet onze dag eruit. De rivier zit vol zalm, dus 

we hebben goede hoop! De eerste dag hebben 

we alleen maar zwarte beren gezien, wat 

uiteraard ook geen straf is, maar oh wat willen 

we de Spirit Bear graag zien! Op de tweede 

dag hadden we geluk, in de verte zien we iets 

licht van kleur tussen de bomen door de rivier 

komen... En daar stond de witte beer, we 

geloofden onze ogen niet! De beer volgde 

de rivier en kwam richting ons gelopen, wij 

bleven doodstil zitten. Aan de overkant van 

de rivier passeerde de beer ons en een stukje 

verderop ving ze een zalm. Wat geweldig dat we 

dit mee mogen maken! Ik kan niet uitleggen wat 

er op dat moment door ons heen ging. Kippenvel 

kregen we ervan! Op dag drie hebben we een 

tweede Spirit Bear mogen spotten, een ander 

exemplaar omdat deze veel meer crèmekleurig 

was. Ook had de eerste een litteken op zijn neus, 

deze niet waardoor we wisten dat dit een andere 

beer moest zijn. Waar we voor gekomen waren 

hebben we dus kunnen vastleggen! Bevoorrecht, 

zo voelt het. Na vijf dagen eindigde onze trip en 

moesten we afscheid nemen van de mooie mensen 

daar, een schitterend gebied en de Spirit Bear. We 

hebben gezien wat we wilde zien, na een lange 

periode van wachten om dit gebied te mogen en 

kunnen aanschouwen.

Dit is wat we heel graag met jullie liefhebbers van 

beren wilden delen.

Met vriendelijke groeten, 

Carola Meijer

Foto’s door Carola Meijer Natuurfotografie.
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GEDRAGEN GEREHABILITEERDE 
WEESBEERTJES ZICH NORMAAL?
De afgelopen jaren is een relatief groot aantal 

gerehabiliteerde bruine berenjongen vrijgelaten 

in hun voormalige leefgebied. Weten we echter 

wel of deze beren zich normaal gedragen? Of 

vertonen ze ander gedrag dan hun volledig wilde 

neefjes en nichtjes? Bears in Mind financiert 

dit jaar een studie waarin men het gedrag 

zal beschrijven en vergelijken van vrijgelaten 

bruine beren die een proces van rehabilitatie 

in gevangenschap hebben doorlopen met 

sub-adulte beren die in het wild binnen 

hun familiegroep zijn grootgebracht. In het 

bijzonder wil men de dagelijkse activiteits- en 

bewegingspatronen van sub-adulte beren en hun 

gebruik of vermijding van menselijke activiteiten 

en leefomgeving vergelijken. Aan de andere kant 

wil men aanvullende berengegevens evalueren, 

rekening houdend met andere populaties bruine 

beren (bijv. in British Columbia, Canada) of 

andere berensoorten (bijv. Amerikaanse en 

Aziatische zwarte beren). De resultaten van 

deze studie kunnen van bijzonder belang zijn 

voor het beleid omtrent wees-, gewonde of 

verlaten berenwelpen, omdat duidelijk zal 

worden hoe ze zich gedragen na hun vrijlating 

in het wild. De gegevens zullen worden 

geanalyseerd van data geleverd door 28 GPS-

gevolgde beren uit Zuid- en Midden-Europa: 

Spanje, Frankrijk, Griekenland, Bulgarije en 

mogelijk Roemenië.

Samenwerkingsverband
Deze studie zal door verschillende beren-

experts van diverse internationale organisaties 

uitgevoerd worden. De belangrijkste zijn de 

‘Fundacion Oso de Asturias’ (FOA) uit Spanje, 

‘Arcturos’ uit Griekenland en ‘CSIC- Estación 

Biológica de Doñana’, tevens uit Spanje. Ook is 

de IUCN-SSC Bear Specialist Group betrokken. 

Het onderzoek zal vanuit Spanje uitgevoerd 

worden en er is geen veldwerk bij nodig. De 

data is beschikbaar en het werk bestaat vooral 

uit het analyseren van de gegevens die al reeds 

zijn- of worden geleverd door GPS-gezenderde 

beren. In eerste instantie zal men gegevens van 

Zuid-Europese populaties (uit Spanje, Frankrijk, 

Griekenland en Bulgarije) gebruiken en de 

mogelijkheid overwegen om dit werk uit te 

breiden naar andere Midden-Europese landen 

(bijv. Roemenië) met beschikbare gegevens 

van jonge gerehabiliteerde beren en wilde 

beren uit vergelijkbare leefgebieden. Er zijn 

belangrijke voorwaarden die gesteld worden 

aan individuele beren en revalidatieprotocollen, 

die het gedrag na vrijlating kunnen beïnvloeden: 

geslacht, leeftijd en klinische diagnostiek van 

het opvangcentrum. Daarnaast zijn vangst, duur 

van de gevangenschapsperiode, solitaire of 

sociale opvoeding in gevangenschap, en diverse 

managementprotocollen (vrijlatingsprocedures; 

fysieke omstandigheden en gewicht van beren op 

de vrijlatingsdatum) van belang. Deze factoren, 

samen met de kenmerken van monitoring na 

vrijlating (monitoringsperioden; tijdsfrequentie 

van GPS-punten) en de steekproefomvang 

van beren allemaal zaken die in acht genomen 

moeten worden. 

Grote waarde
Dit project evalueert het succes van de 

herintroductie van in gevangenschap gehouden 

bruine weesberen, door hun gedrag te 

vergelijken met wilde bruine beren. Deze 

resultaten zullen helpen om te evalueren en vast 

te stellen of er sprake is van ongewoon gedrag of 

gedrag dat niet wenselijk is, zoals gewenning aan 

mensen (habituatie). Het team heeft niet alleen 

de GPS-locatie van de beren, maar ook data over 

hoe ze zijn grootgebracht en hoeveel tijd ze in 

een revalidatieproces hebben gezeten. Men zou 

misschien een verband kunnen vinden tussen 

de rehabilitatietijd en wat gewenningsgedrag 

aan mensen. Dit zal natuurbeheerders helpen 

om te beslissen of ze in gevangenschap 

opgegroeide beren willen vrijlaten of andere 

methoden van in gevangenschap opgegroeide 

beren willen gebruiken voor een grotere kans 

op overlevingssucces in het wild. Men zal ook 

kunnen proberen bepaald ongewenst gedrag uit 

te wissen, zoals het betreden van menselijke 

gebieden. 

Deze studie kan van grote waarde zijn, omdat 

dit het rehabilitatieproces kan verbeteren en 

de herintroductie van beren een grotere kans 

van slagen geven. Dit zal een weerslag hebben 

op de algemene bescherming van de bruine beer 

in het zuiden van Europa. Deze resultaten zullen 

helpen bij het opstellen van een Actieplan dat op 

dit moment wordt geschreven.



PAG.10 Berekrant NOVEMBER 2022 WWW.BEARSINMIND.ORG

OEKRAÏENSE BEER MALYSH IN DE SPOTLIGHT! 
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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 115

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

T-shirt            maten XS,S,M,L,XL,XXL (valt ruim)  
gewenste maat omcirkelen €25,00

Berenvel licht bruin/ bruine beer
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €25,00

Bears in Mind tasje €  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 (kindermaat 6-12 jaar) €20,00

Key-cord €  3,50

Sleutelhanger €  3,50

Key-cord + Sleutelhanger €  6,00

Knuffels
Jong beertje mini cub  bruin/zwart
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €  7,50

PLAN Wolf L €20,00

PLAN  Beer L zwarte beer / bruine beer
Kleur doorhalen die niet van toepassing is. €20,00

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

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

Supersoftie beer €10,00

                                                       Subtotaal €

                                Extra donatie (optioneel) €

                          Totaal exclusief verzendkosten €

De incasso zal het totaalbedrag zijn, plus verzendkosten adhv geldende tarieven 
van POSTNL.

Eenmalige machtiging SEPA

Lekker warm blijven deze winter? Kruip lekker onder een heus 
‘berenvel’! De ‘berenvellen’ dekens zijn lekker dik, en 200x130 

groot. Kies voor de Bruine Beer en de verwarming hoeft niet aan 
deze winter! Het plaid is voorzien van het Bears in Mind logo, 
waarmee je laat zien dat je de beren en Bears in Mind steunt.

BERENGOED.NL

                                Mok

Ansichtkaarten *de afbeelding kan 
afwijken, we wisselen steeds af met nieuwe 
kaartenPlan beer bruin

Bruine beer L

Plan beer zwart

Zwarte beer L

Plan wolf grijs

Wolf L Mini cub bruin

Supersoftie

Mini cub zwart

T-shirt Muts (6-12 jaar)

Drinkfles Tasje Key-cord SleutelhangerPostzegels  *de afbeelding kan afwijken 
van het getoonde product, we wisselen steeds 
af met een mooie berenfoto.

Nieuw

Nieuw

NieuwNieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw



PAG.12 Berekrant NOVEMBER 2022 WWW.BEARSINMIND.ORG

Begin oktober is de Fat Bear verkiezing weer 

gehouden, een verkiezing met een dubbele 

smaak.

Fat Bear Week is een viering van het succes 

van de veerkracht van de beer. Veerkracht, 

aanpassingsvermogen en overlevingsskills van 

de bruine beren die in Katmai National Park in 

Alaska leven. Virtuele bezoekers leren meer 

over de beren en hun achtergrond door deze 

verkiezing en krijgen een breder begrip over 

het ecosysteem waarin de beren leven in  

Katmai National Park. Een verkiezing met een 

positieve missie.

Alle bruine beren, niet alleen die in Katmai 

National Park, worden in deze periode van het 

jaar liefst zo vet mogelijk. Dit alles natuurlijk 

ter voorbereiding op de winterrust. 

De winterrust duurt tot wel vijf maanden en in 

die maanden waarin de beer niet of nauwelijks 

eet, is een reserve dus wel gewenst! In de 

herfst is het dus zaak zoveel mogelijk calorieën 

binnen te krijgen, dat kan wel oplopen tot 

30.000 calorieën per dag!

In Katmai Nationaal Park gaat dat goed, daar is 

de hoeveelheid natuurlijk voedsel beschikbaar 

in hun leefgebied dit jaar, voor de populatie 

bruine beren op dit moment meer dan 

voldoende.

Steun nu!
Geef hieronder aan hoe u de beren wilt steunen. Vul het 
formulier in of ga naar: doneren.bearsinmind.org of scan de 
QR code.

Voornaam ................................................................................................................................................

Achternaam ............................................................................................................................................

Straat ........................................................................................................................................................

Postcode/Plaats ......................................................................................................................................

Email-adres  .............................................................................................................................................

❏ Ja, ik word donateur
Tot wederopzegging schenk ik:

 ❏ € 3,00  ❏ € 5,00  ❏ € 7,50  ❏ € .......... per maand 

 ❏ 25,00  ❏ € 50,00  ❏ € 100,00  ❏ € .......... per jaar

❏ Ja, ik schenk éénmalig
 ❏ 25,00  ❏ € 50,00  ❏ € 100,00  ❏ € .......... 

Betaalgegevens
Dit is een SEPA machtiging. Ik machtig Bears in Mind het ingevulde bedrag na ontvangst van deze 

machtiging af te schrijven van onderstaand rekeningnummer.

Rekeningnummer ...............................................................................................................................

Tnv ........................................................................................................................................................

Handtekening .......................................................................................................................................................

Doe dit formulier in een voldoende gekrankeerde envelop en stuur naar:

Bears in Mind

tav Donateurs

Grebbeweg 111

3911 AV  Rhenen

Colofon
Aan deze krant werkten mee:  Koen Cuyten en Ingrid Vermeulen
Eindredactie: Koen Cuyten
Opmaak: Wilma Termeer (uw-drukwerk.online, 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!

Door sociale media wordt de ludieke actie 

van de Fat Bar verkiezing massaal gedeeld en 

komt ook hier in Europa terecht. Het positieve 

achterliggende doel, meer leren over beren en 

het ecosysteem gaat hierbij echter verloren! 

Er blijft dan alleen een verkiezing over wie de 

dikste beer is, in deze tijden van fat-shaming 

(met een knipoog in dit geval) is dat natuurlijk 

‘not done’.  

Die objectivering van dieren, in ons geval 

beren, is de boodschap die overblijft als het 

leerdoel erachter wegvalt en dus die we hier in 

Europa ervan meekrijgen.

En dat is juist waar we als stichting nog zo 

vaak mee te maken krijgen, dat met name in 

Oost-Europa beren nog als gebruiksvoorwerp 

gezien worden en ook als zodanig behandelt. 

Dat de beer niet het juiste ecosysteem om zich 

heen heeft, dat het prima is om de prachtige 

beer in een klein smerig hok te zetten, naast 

een lawaaiig tankstation, ter vermaak en 

economisch gewin van de mens. Maar ook in 

delen van Azië, waar ook de pracht van beren 

in hun natuurlijk omgeving ten onder gaat voor 

economisch belang. De Aziatische beer, althans 

delen daarvan, wordt nog steeds gebruikt in de 

traditionele medicijn industrie.

FAT BEAR WEEK


