
Openingshandeling
Op donderdag 25 augustus 2016 

as het feest  de ost erd officieel 
geo end  Ba boo Bill as uiteraard 
van de artij  ol enthousias e 
ver elko de hij alle genodigden en 
ong hij het bekende lied e beer 

is los  a toes raken van Ba boo 
Bill en de directeur van Bears in 
Mind  os  ok  as het tijd o  de 
observatie ost officieel te o enen  e 
o eningshandeling  het doorkni en 
van een groot rood lint  erd verricht 
door obin de ange  directeur van 

u ehands ieren ark en os  ok  
et verbou ings roces erd hier ee 

officieel afgerond en de ost geo end

Onderzoekscentrum
Beer Macken ie  n van de eerste 
Berenbos-bewoners en tevens 
Berenbos icoon  kreeg een s bo
lische ere laats  Macken ie  de 
voor alig dansbeer uit Bosni  

oonde sinds  juli  in et 
Berenbos en overleed in  ij is 
als o ge ette beer teruggekeerd en 
ijn skelet ordt gebruikt voor 

educatieve doeleinden  
e eerste verdie ing doet dienst als 

onder oeksrui te  tudenten uit 
binnen  en buitenland kunnen hier 
naast de berenonder oekers van 

u ehands ieren ark gebruik 
van aken

n oktober  ging de eerste s a voor de verbou ing van et Berenbos de grond in  a eer dan  
jaar intensief gebruik as et Berenbos aan een o kna beurt toe  et hele Berenbos ging o  de scho  
een gigantische klus  e berenbosbe oners konden in a ril  al genieten  van hun gerenoveerde verblijf 
co leet et grote vijver  aterval en e tra schuil laatsen  e laatste fase van de verbou ing van et 
Berenbos  de ont ikkeling van een observatie  en onder oeks ost  startte in 
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e  ode lijst van bedreigde 
soorten  in elke categorie vallen de 
grote beren?

artaalkrant
verschijnt  er jaar

Ba boo Bill orgde voor een ge aste inleiding in 
u ehands ungle restaurant en begeleidde de genodigden 

naar et Berenbos

n de observatie ost is allerhande infor atie te vinden over 
de bruine beer en diersoorten die ijn natuurlijk leefgebied 
delen

e grote ruit o  de begane grond biedt een uniek uit icht 
o  et Berenbos  het stuk aar nu t ee Maleise beren 
leven

ared  jaar  ette een actie o  o  
een kavel van et Berenbos te kunnen 
ko en

Zaterdag 27 augustus was het weer 
Berefeest  Bekijk de i ressie van 
de e dag

at doe je als beer als het al eken 
ar  eer is  an oek je het ater 

op!
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et heerlijk avondje staat al 
eer voor de deur  volgende 
aand is het over  et is 

altijd berege ellig o  et de 
hele fa ilie lootjes te trekken  
sur rises en gedichten te 

aken en cadeautjes uit te 
akken  n het ordt nog 

leuker als de int er elf ook 
bij is  aardoor je de beren 
steunt! 
Meer op pagina 12

B
oor de beren in interrust 

gaan hebben e een inke 
vetreserve o gebou d  

iero  teren e als e liggen 
te sla en  

https://www.youtube.com/user/StichtingAlertis?feature=mhee
https://twitter.com/Berenbos
https://www.facebook.com/Bears-in-Mind-265950730143345/


Veranderingen
De status van de acht beersoorten wordt net 

als iedere soort op de Rode Lijst minstens één 

keer in de vier jaar geëvalueerd. Onlangs vond 

er een belangrijke positieve verandering plaats. 

De status van de Reuzenpanda veranderde van 

‘Endangered’ naar ‘Vulnerable’. De populatie 

groeit. De belangrijkste redenen zijn effectieve 

bescherming van bosgebieden waar panda’s 

leven en herbebossing. 

Dit betekent niet dat de bescherming van deze 

soort teruggedraaid kan worden. Integendeel. 

De verwachting is dat klimaatverandering in de 

komende 80 jaar ervoor zal zorgen dat meer 

dan 35% van de bamboebossen verdwijnt, 

waardoor aantallen ogelijk weer zullen dalen.

Uitsterven 
Het doel van de Rode Lijst is om naast de 

soortinformatie de mate van bedreiging in 

kaart te brengen. Dit gebeurt door soorten 

te rangschikken in verschillende categorieën: 

Critically Endangered, Endangered, 

Vulnerable en Least Concern. Soorten 

die zijn uitgestorven of in het wild zijn 

uitgestorven zijn ook in de lijst opgenomen 

onder de categorieën Extinct en Extinct 

in the Wild. Alle acht beersoorten staan 

op de Rode Lijst. Zes hebben een vergrote 

kans op uitsterven: de Lippenbeer, Brilbeer, 

Maleise beer, Aziatische zwarte beer, 

IJsbeer en Reuzenpanda. Deze zes soorten 

vallen allemaal in de categorie ‘Vulnerable’ 

(kwetsbaar). De Amerikaanse zwarte beer 

De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten wordt wereldwijd gebruikt door wetenschappers, 
docenten, natuurbeschermers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. De lijst wordt 
samengesteld door experts en bevat een schat aan informatie over dier- en plantsoorten 
over de gehele wereld. Van de biologie van een soort tot verspreiding, habitat, bedreigingen 
en benodigde beschermingsmaatregelen. Landen gebruiken de Rode Lijst om hun 
beschermingsmaatregelen te evalueren en bij te stellen. De lijst bevat niet alleen bedreigde 
soorten. Alle soorten die ooit zijn onderzocht zijn er in opgenomen. Als een soort niet op 
de lijst staat, wil dat niet per se zeggen dat deze niet bedreigd is. De kans is groot dat de soort 
simpelweg nog niet is onderzocht! Er staan nu zo’n 79.000 soorten op de lijst. Streven is om dit 
aantal te vergroten tot 160.000 in 2020.
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Maleise beer

Kraagbeer
en de bruine beer zijn aangemerkt als ‘Least 

Concern’ (veilig). Belangrijk is te weten dat het 

hier gaat om de totale wereldpopulaties van de 

beren. Eén van de grootste bedreigingen voor 

beren is het verlies van geschikt leefgebied. 

Steeds meer populaties worden hierdoor 

geïsoleerd en verder gefragmenteerd.       
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BEREN OP DE RODE LIJST

Voor meer informatie over de acht beersoorten en andere diersoorten:

http://www.iucnredlist.org 

IUCN = International Union for the Conservation of Nature

Verspreiding van de beersoorten

Verspreidingskaart van de brilbeer

http://www.iucnredlist.org


Dag van de Natuur
 oktober is al jaren ook de Dag van de 

Natuur. Op dinsdag 4 oktober 2016 vond 
voor de zesde keer deze jaarlijkse grote 
veiling van natuurbelevenissen weer 
plaats in Burgers’ Zoo. Leden van de 

natuurbeschermingsvereniging GlobeGuards 
stelden voor deze veiling waardevolle 
natuurbelevenissen ter beschikking. Interim-
voorzitter van de GlobeGuards, Piet Wit, 
verwelkomde alle gasten en bedankte 
oud-voorzitter Hans Nieukerke voor zijn 
geweldige werk. Eregast Saba Douglas-
Hamilton trakteerde alle deelnemers op 

Iedereen weet dat 4 oktober Werelddierendag is. Een speciale dag, die 
volgens Wikipedia het volgende doel heeft: : “(…) een dag die wereldwijd 
op de agenda staat als een moment waarop extra aandacht wordt besteed 
aan de dieren. (…) Met het vieren van deze dag wil men mensen laten 
weten dat dieren rechten hebben en dat zij beschermd moeten worden.” 
Het idee voor een speciale dag voor de dieren ontstond begin vorige eeu . 
In 1929 werd tijdens een congres van verenigingen voor de bescherming 
van dieren in Wenen besloten 4 oktober aan te wijzen als de dag waarop 
werelddierendag plaats ging vinden. Binnen de Katholieke kerk is 4 oktober 
de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, de stichter van de orde der 
Franciscanen. Hij bekommerde zich niet alleen om de armen en zieken, 
maar ook om dieren en planten.

EEN BIJZONDERE DAG

Saba Douglas Hamilton

een vurig pleidooi voor de bescherming van 
de natuur en olifanten in het bijzonder. Saba 
opende de veiling door een set van Afrikaanse 
olifantvriendelijke honing ter veiling aan te 
bieden. De overige items liepen uiteen van een 
tocht door natuurgebied Vaia Brava om gieren 
te kijken, tot een exclusieve dinerontmoeting 
met Jane Goodall. Veilingmeester Frank Buunk 
viel op het laatste moment in voor de zieke 
Willem Reimers en wist met veel humor de 
items perfect aan de man te brengen. Bears 
in Mind nam deel met de onderdelen ‘Beren 
observeren in Finland’ en ‘Dineren met de 
beren’. Daarnaast boden Jacques en Wanda 
Beemsterboer van de Nadine Foundation 
enkele exemplaren van het boek over hun 
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dochter Nadine aan. Alle items werden voor 
een mooi bedrag verkocht. Bears in Mind 
dankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid 
en gulle giften. De berenreis naar Finland kon 
worden aangeboden dankzij de steun van 
Sundowner Wildlife Holidays.

Deelnemen
De Dag van de Natuur toont elk jaar weer 
de kracht van samenwerken; de leden van 
GlobeGuards bundelen op deze manier hun 
krachten om gezamenlijk geld in te zamelen 
voor hun natuurbeschermingsprojecten. Deze 
projecten zijn klein, overzichtelijk en worden 
uitgevoerd o  uiterst effici nte ij e  ilt u 

volgend jaar ook deelnemen aan deze veiling 
van natuurbelevenissen? Neem dan contact 
met ons op via info@bearsinmind.org of 
0317 650 220.Beer in Finland

Boekpresentatie
Al jarenlang heeft Bears in Mind een hechte band met de Nadine Foundation. Deze stichting is 

opgericht door Wanda en Jacques Beemsterboer, als eerbetoon aan hun overleden dochter 

Nadine, die door haar toenmalige vriend is gedood. Met de stichting willen Wanda en Jacques 

dit soort geweldsmisdrijven onder de aandacht brengen. Wanda schreef een indringend boek 

over wat haar dochter is overkomen (Mam, ik bel je zo terug) en dit boek is nu ook in het 

Engels vertaald. De presentatie vond plaats in de Penitentiaire Inrichting Zaanstad. Door de 

vertaling van het boek kunnen nog meer mensen bereikt worden.

Frank Buunk

Concentratie tijdens de veiling

elia s fotografie

Weerstraat 34 TIEL (centrum)
dinsdag t/m vrijdag 09.30-17.00 - lunchpauze 13.00-14.00

zaterdag 09.30-16.00
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van elfs rekend  Maar het is het toch el eer 
bij onder dat een drukbe et a bachts an 
dit alle aal s ontaan organiseert  k doe van 
alles voor het goede doel  aar de beertjes 
hebben een s eciale lek in ijn hart  egt 

atharinus er elf over  n dat al altijd o 
blijven  Bears in Mind is bij onder blij et de 
steun van bakker an edden  en hoo t dat hij 
nog lang ijn Berebroodjes blijft aken

de vor  van een bere oot  et broodje erd 
een groot succes  en er erd een ooi bedrag 
o gehaald voor et Berenbos  er ijl bakker 

an edden sa en et ede initiatiefne er 
ans eika  herinneringen o haalde aan 

de begindagen van et Berenbos  ontstond 
s ontaan het idee o  de berenbosbol nieu  
leven in te bla en  at leidde tot de verkoo  
van de Berebroodjes  tijdens de jaarlijkse 
Berefeesten  n iddels uitgegroeid tot een 
heuse traditie  er ijn ensen die s eciaal voor 
de Berebroodjes naar het Berefeest ko en

ok in de inkels van bakkerij t averland 
is de bakker actief o  geld in te a elen 
voor de beren  o laatste hij in de filialen 
in eenendaal en ngen s aar otten en 
infor atie over et Berenbos  ok 
organiseerde hij diverse alen acties aarbij 
van elk in de inkel verkocht Berebrood 

  naar et Berenbos ging  ij vertelt 
dit terloo s en beschou t het als bijna 

n Berekrant  s raken e al et he  
in het kader van het jarig jubileu  van 

et Berenbos  e blikten veelvuldig terug 
o  acties uit het verleden  Bakker an 
edden steunt de beren na elijk al vanaf 

het allereerste begin  n  sloegen de 
eenendaalse rant  de roe  Bakkers 
eenendaal en an Barneveld er akkingen 

de handen ineen o  et de verkoo  van 
s eciale broodjes geld in te a elen voor et 
Berenbos  iero  ont ikkelde atharinus de 
Berenbosbol  et ei  honing en ro ijnen in 

Bears in Mind is een kleine stichting die dank ij de hul  van trou e 
donateurs  vrij illigers en s onsors in staat is de beren te bescher en  

raag laten ij u kennis aken et on e s onsors  die de beren o  eer 
uiteenlo ende anieren steunen  n de e Berekrant resenteren ij de 
bakker die al jaren de Berebroodjes levert voor het Berefeest  Bakker 

an edden van bakkerij t averland uit eenendaal

 Een kraam vol beren
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van elfs rekend  Maar het is het toch el eer de vor  van een bere oot  et broodje erd 

 Het trotse team met 
de beroemde Berebroodjes

ie    roe   van de nnie M  
ch idtschool in en aag

ctie  cholieren a elen lege essen in

n ei kregen ij een bericht van 
nne ieke anssen van de nnie M  
ch idtschool uit en aag et de 
ededeling dat tijdens de afsluiting van 

het schooljaar een actie ou orden 
o ge et voor et Berenbos  et the a 
voor de afsluiting as ircus  en dit 

erd geko eld aan een goed doel  de 

ie  Marjan ranken
ctie  raa  tijdens lokaal evene ent

Zaterdag 17 september was onze 
donateur en vrij illiger Marjan ranken 
aan e ig o  een natuur arkt in utten  
een nieu  initiatief van icole van der 
inden  n haar eigen oorden  e e 

kleine arkt as georganiseerd door een 
articulier  ter ere van de o ening van 

haar coachings  en voeten erk raktijk  
r as een etan ue baan  er aren 
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DE SPONSORS VAN BEARS IN MIND

ACTIES: FLESSEN INZAMELEN

ACTIES: MARKT IN PUTTEN

Zinvolle social mediacampagnes
Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Het social media landschap is 
groot. Het aloude verhaal van de bomen en het bos. Want waar kies je uit? 
Waar begin je? Wat is effectief? Het blijft de kunst om binnen een reëel en 
overzichtelijk budget zinvol campagne te voeren.

Vergroten advertentiebereik
Social media zal de bestaande communicatievormen niet vervangen, maar 
vormt een waardevolle aanvulling op de papieren advertentiecampagnes. 
Want door advertenties en social media te combineren, vermenigvuldigt u 
het advertentiebereik.

Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs. 
Het kan de start zijn van een zinvolle (social) media marketingstrategie. 

Peters Communicatie B.V.
De Smalle Zijde 7c
3903 LL  Veenendaal
T 0318 56 51 62
E info@peterscommunicatie.nl
I www.peterscommunicatie.nl

voor alige circusberen van et Berenbos  
cholieren van groe   gingen hiervoor 

lege essen in a elen  e stuurden direct 
een akket Berekranten en ansichtkaarten 
o  en infor eerden aan het einde van het 
schooljaar nieu sgierig naar het resultaat  

e kregen een enthousiaste reactie en 
leuke foto s retour  n voor de beren erd 
er een rachtig bedrag overge aakt

ij danken alle scholieren en iedereen die 
de e actie ogelijk hebben ge aakt

hand  voet  en stoel assages  roducten 
van een geitenboerderij  artikelen van 
de laatselijke oning inkel  je kon 
bloe schikken et bloe en  nootjes en 
bladeren  er as een natuurschilder et 
ijn schilderijen  een boekenkraa  en ijn 

berenkraa  k heb vooral de be oekers 
verteld over de beren in het Berenbos  
over hoe goed e het nu hebben  

et as ge ellig en veel ensen hebben 
eer geleerd over de beren

k vind alle beren 
ge eldig  en geniet 
elke keer eer van 
een andeling door 

et Berenbos

Catharinus 
van Ledden: 

Catharinus en Hans in 2013



Via Twitter bereikte ons op één 
van de laatste dagen van juli een 
bericht over Jared, een 10-jarige 
jongen die een actie had opgezet 
voor Het Berenbos. Hij ging 
essen in a elen o  een kavel van 

Het Berenbos te kunnen kopen. 
Geweldige actie, en we besloten 
Jared te volgen. Jared werkte hard 
en kreeg van alle kanten steun. 
Medio augustus had hij al genoeg 
geld o  een kavel te kunnen ko en  

ier vertelt hij hoe het o geko en 
is.

it is aaro  ik de actie begonnen ben  k 
was bij Ouwehands Dierenpark, en bij Het 
Berenbos stond een plattegrond van Het 
Berenbos en een aar borden et veel na en  

ie na en aren van de ensen die een 
stukje Berenbos gekocht hadden  k had ook 
bij het Berenbos gelezen dat beren in andere 
landen vaak slecht behandeld worden. En dat 
de beren in Het Berenbos gered zijn en nu 

eer echt beer ogen ijn

JARED VOOR HET BERENBOS

Jared
egen sluitingstijd ocht ijn usje iets 

uit oeken in het inkeltje  k ocht ook iets 
uit oeken aar ik ilde liever een stukje 
Berenbos ko en aar dat as veel te duur  e 
kan alleen een stuk kopen voor 525 euro voor 
 jaar en dat is dan  vierkante eter groot  

dat ik dit niet elf kan betalen dacht ik 
dat ik geen stukje Berenbos kon kopen. Maar 
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a a had hier iets over o  acebook ge et en 
toen aren er eteen ensen die ee ilden 
betalen  us heb ik de e actie o ge et o  het 
geld bij elkaar te krijgen.

k heb lege statiegeld essen inge a eld sa en 
et ijn neef Mika en usje a e  erder 

hebben ook ensen en kinderen die ver eg 
onen essen inge a eld en de o brengst 

overge aakt naar ijn rekening  ok hebben 
o  en i  van ijn school tegen hun oeder 

ge egd dat e inder ijsjes ouden eten in 
de vakantie en dat geld ging ook naar Het 
Berenbos. Binnen 2 weken had ik het geld al 
bij elkaar. En ik heb nog even doorgespaard en 
heb nu ook nog genoeg geld o  een ot honing 
aan de beren te geven.
Ma a heeft voor ij een acebook agina

ge aakt  ared voor et Berenbos 
(@jaredberenbos)’ en deze hou ik nu ook nog 
want ik wil hier nog berichtjes gaan plaatsen 
als ik de beren ga be oeken  e ko ende 
jaren blijf ik el een beetje s aren voor et 
Berenbos zodat ik over 7 jaar weer genoeg 
geld heb o  ijn stukje Berenbos te houden

Trofeejacht
Bijzonder goed nieuws uit één van 
de laatste landen binnen uro a et 
een grote beren o ulatie  oe eni  
inds oktober is de trofeejacht o  

de grote carnivoren beer  l n  
olf en ilde kat  geheel verboden  
et afschieten erd eerder el 

toegestaan  door een s stee  aarbij 
de regering elk jaar de quota aan 
dieren vaststelde dat geschoten ocht 
worden. Uiterst dubieus aangezien 
het op voorhand uitging van het 
aantal dieren dat roble en ou 
kunnen geven, en gebaseerd was op 
populatiegroottes die vaak door jagers 

erden vastgesteld  elukkig heeft de 
regering hier nu voorgoed een einde 
aan ge aakt

Stamboek
De lippenbeer is een bijzonder 
o vallende beer  et ijn ver arde 
haren en lange snuit aar ee 
hij bij onder goed ter ieten kan 
o uigen  Bears in Mind heeft van de e 
iconische soort een internationaal 
sta boek sa engesteld  n het 
sta boek staan alle belangrijke 
gegevens van een heleboel 
lippenberen in dierentuinen over 
de hele wereld. Waar en wanneer 
is de beer geboren  aar ko t de 
beer vandaan, welke bijzonderheden 
zijn er? Na publicatie hebben vele 
dierentuinen wiens beren nog niet 
staan geregistreerd ich ge eld 

et het ver oek ook te orden 
o geno en  e volgende editie al 
dus nog uitgebreider zijn. 

Nieuws!Jared: 
“Ik blijf sparen voor Het Berenbos 
zodat ik over 7 jaar genoeg geld heb 
om mijn stukje Berenbos te houden.”

Chantal Biljard, een trotse moeder

k ben eigenaar van ont er bureau Bonte 
aaf en ter ere van de actie van ared hebben 

wij berenkaarten op groeipapier ontworpen. 
Deze waren in onze webshop te koop en een 

deel van de opbrengst ging naar Jared zijn 
Berenbos otje  dat ared de ko ende 
jaren nog wil blijven sparen zodat hij over 
7 jaar de kavel niet kwijt raakt, hebben wij 
besloten deze actie door te laten lopen. 
Dus zolang Jared spaart voor Het Berenbos 
is de e set et korting te koo   kaarten 
voor de prijs van 3) en gaat 1/3 van de 
o et naar ared ijn Berenbos otje

htt bonteraaf nl roduct
berenbos-groeikaarten-set/

http://www.bonteraaf.nl/product/berenbos-groeikaarten-set/
https://www.facebook.com/jaredberenbos/?fref=ts


Heb je een mooi berenverhaal of een andere leuke bijdrage 
voor de Berekrant, stuur dit dan naar Bears in Mind via 
info@bearsinmind.org of Postbus 9, 3910 AA te Rhenen. 
Wij horen graag van je!

Wie is wie?
In Het Berenbos wonen twaalf bruine beren: Björna, Dadon, Duuk, Igor, Keta, 
Maria, Mascha, Mincho, Niki, Pesho, Tory en Wolke. Op de tweeling Tory en 
Wolke na, zijn deze beren vrij goed uit elkaar te houden. Maar herken je ook 
de silhouetten van deze beren? Om het niet te moeilijk te maken hebben we al 
ingevuld welk silhouet van Wolke is. Veel succes!

Laat van 
   je  horen!
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Wolke
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Mevrouw Vis, kunt u iets meer vertellen 
over uzelf? 
Mijn ouders en grootouders k a en uit 
ndi  een rachtig land et veel rachtige 
natuur  ij hielden van die natuur en hebben 
dat et ich eegeno en en ons o veel 

ogelijk et natuur in contact gebracht  ij 
oonden na de eede ereldoorlog in een 
ie kleine boven oning in de stad  a ijn 

studie en tijdens ijn erk aa  leven ben ik 
et bij ondere ensen in contact geko en 

die de natuur van ijn directe o geving in al 
haar schoonheid hebben laten ien en ervaren  
k ko  er nog steeds vaak en graag  liefst in 
ijn eentje  o  te genieten van de rust en 

natuurlijke stilte en o  te fotograferen

Hoe bent u indertijd in contact gekomen 
met Bears in Mind?

et is al eer dan tien jaar geleden dat ik 
via het bescher ings rogra a voor de 

ilde olven in Bulgarije in contact k a  
et de directie van et Berenbos  k heb 

toen besloten o  een kavel te ko en in et 
Berenbos  o  o  die anier de beren en 

olven te hel en  us via de olven ben ik fan 
van de beren ge orden

Wat is uw band met de beren?
k ben onder de indruk  hoe de ensen van 
et Berenbos voor de e  door ensen niet 

echt goed behandelde  beren orgen  e ien 

Bears in Mind is een kleine stichting die geen subsidies ontvangt  en 
voor haar activiteiten afhankelijk is van berenbescher ers  giftgevers  
fondsen en s onsors  l de e bijdragen stellen ons in staat de beren 
in het ild te bescher en en de beren in nood te hel en  raag 
stellen ij de e trou e berenbescher ers voor aan de le ers van de 
Berekrant  n de e krant aken ij nader kennis et evrou  line 

is

VIA DE WOLVEN NAAR DE BEREN

er tevreden en gelukkig uit als ik e door hun 
bos en aterval ie banjeren of lekker een 
dutje ie doen

U maakt graag foto’s, hoe is die passie 
ontstaan?

ie assie heb ik al heel lang  als jong eisje 
kreeg ik een bo je  van ijn ouders en 
sindsdien heb ik gefotografeerd  e laatste tien 
jaar fotografeer ik graag in de natuur  de hele 
kleine diertjes en de rachtige addenstoelen  
vaak ook hele kleine soorten  e natuur is 
o ooi als je er de tijd voor nee t  k heb 

heel lang analoog gefotografeerd  aar sinds 
ik digitaal ben gegaan  er ijn oveel eer 

ogelijkheden

Al diverse malen hebben wij honing voor 
de beren van u mogen ontvangen. Waar 
haalt u deze honing vandaan?

ie krijg ik van vrienden en kennissen  k oek 
steeds naar ensen die elf honing slingeren 
en at over hebben voor ijn  beren  ot 
nu toe lukt dat  o leer ik ook hoe de bijen 
voor on e honing orgen en hoe het slingeren 
onver ar d  ook el koud genoe d  in 
ijn erk gaat  at is heel interessant  et 

gra ige is dat de honing ook van de bloe en 
uit dierentuin Blijdor  ko t  daar is een 
educatieve tuin en daar staan de kasten

Is er nog een beer in Het Berenbos die u 
een bijzonder warm hart toedraagt?
Macken ie en Mascha heb ik het langst 
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eege aakt  Macken ie is er niet eer  hij 
heeft een heel goed t eede leven in dit bos 
gekregen  u is er beer Bj rna  die o rustig 
ligt te sla en en o  e reageert als ik tegen 
haar raat  at geeft een soort band  ij liet 
ich van alle kanten fotograferen

U steunt de beren al op diverse 
manieren, maar u heeft Bears in Mind 
ook in uw testament opgenomen. Hoe 
bent u hiertoe gekomen?
k heb een aantal jaren geleden nagedacht over 
de dingen die voor ij echt belangrijk ijn in 
dit leven en aar ik ijn ges aarde geld aan 

il geven  oen k a en de beren eteen 
als ede  erfgena en door ijn hoofd 
ge andeld

Wat zou er volgens u moeten 
veranderen om de mens meer in 
harmonie met de natuur te laten leven?
k heb de neiging o  te eggen dat de vraag 
niet goed gefor uleerd is  Mensen en natuur 
gaan al eeu en lang niet echt goed sa en  

ls ik die vraag aan de natuur ou stellen en 
de e een ste  ou hebben

elukkig ijn er jonge  ensen die 
ge nteresseerd ijn in de natuur  in dieren en 
andere levende organis en  ge nteresseerd in 

de onderlinge nau e sa enhang  e hebben 
elkaar alle aal nodig en alles hangt et elkaar 
sa en  ls je die ensen iet en uitnodigt dan 
ontstaat er een steeds grotere groep mensen 
die de natuur  et al ijn organis en tot de 
kleinste toe  in haar hart sluit  
k elf denk dan aan ijn foto van dat jongetje 
en die beer  hartver ar end  die 
liefdevolle interesse en ver ondering voor 
elkaar

Tenslotte, welke positieve boodschap 
wilt u aan alle lezers meegeven?

ls je in et Berenbos bent  kijk naar de e 
dieren die gered ijn uit inder org a e 

ensenhanden  e iet hoe ens en natuur 
in har onie kunnen leven et elkaar

lle foto s bij dit artikel ijn ge aakt door 
evrou  is

Beer Niki in 
Het Berenbos

Björna doet het rustig aan

Maleise beer Linh

Wederzijdse fascinatie

Mevrouw Vis: 

“Als je in Het Berenbos bent, kijk 
naar deze dieren die gered zijn uit 
minder zorgzame mensenhanden…. 
Je ziet hoe mens en natuur in 
harmonie kunnen leven met elkaar.”



In samenwerking met Ouwehands Dierenpark Rhenen organiseerde 
Bears in Mind op zaterdag 27 augustus weer het Berefeest. De burcht 
midden in Het Berenbos stond vol met kraampjes waar jong en oud 
zich konden vermaken.  Ringwerpen, vissen en blikken gooien vormden 
enkele uitdagingen voor de (jonge) bezoekers, naast  het maken van heuse 
berehapjes (dennenappels gevuld met honing, pindakaas en nootjes). Imker 
Gerard Weterings en zijn vrouw brachten overheerlijke honing mee 
en vertelden veel over bijen en honing. Daarnaast konden de kinderen 
kaarsen van bijenwas versieren. De leuke spulletjes bij de kraampjes 
vonden gretig aftrek, net als de inmiddels klassieke Berebroodjes van 
bakkerij ‘t Haverland uit Veenendaal (zie ook pagina 4!).  Avonturier Jungle 
Jack had in zijn overvolle agenda een gaatje vrij kunnen maken om deze 
dag te komen helpen, en strooide kwistig met moeilijke Berenquiz-vragen. 
Bij de Meet & Greet ontmoette hij dierenverzorger Mike, en samen 
begeleidden ze alle kinderen tijdens het voeren van de berehapjes. De 
beren wisten die heerlijke snacks wel op waarde te schatten, en likten alle 
honing, pindakaas en nootjes van de dennenappels. In Karpatica trok de 
fil  rui  in de huid van beer uuk  veel belangstelling  Menig be oeker 
verbaasde zich over de prachtige beelden die beer Duuk met zijn kraag 

et ca era gefil d had  ok bij de as geo ende bservatie ost as het 
lekker druk. Beer Mackenzie heeft hier een passende plek gekregen. Velen 
waardeerden dit eerbetoon aan de voormalige baas  van Het Berenbos. 
Het prachtige weer vormde de spreekwoordelijke kers op de taart.
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EEN BEREGOEDE DAG!

Kaarsen 
maken

Berehapjes maken

Berehapjes voeren

Jungle Jack in Karpatica
Beren kijken

Drukte in de burcht

Bezoekers konden ook deelnemen aan de 
prijsvraag:  ‘raad hoeveel gram de wortels 
in de and egen  en roenendijk at er 
het dichtst bij. Haar gok van 2500 gram was 
slechts 44 gram minder dan de 2544 gram die 
de wortels wogen. Sen heeft hiermee een jaar 
lang een kavel van Het Berenbos gewonnen!



EEN KAVEL VOOR EEN NIEUW BEGIN

OOK HANNEKE EN EWOUD KOCHTEN EEN KAVEL VOOR 
EEN PIEPJONGE BERENBESCHERMER: BEER BAAUW.
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Wie: Familie Hoenkamp

Kavelnummer: 7

Kaveltekst: Voor Floor, van mama en papa

Op 15 juni is Floor geboren. Hoe 

kwamen jullie op het idee om haar een 

kavel te geven?

We willen Floor graag vanaf het begin 

Wie: Ewoud en Hanneke Reitsma

Kavelnummer: 1854

Kaveltekst: Beer Baauw 20-07-2016

Beer is een zeer aparte naam voor een 

jongen. Hoe kwamen de ouders op het 

idee om deze naam te kiezen?

Zij wilden net als voor zijn zussen en broer een 

aparte naam, dat werd dus Beer. Ze wonen 

met hun gezin in het bos dus dat past natuurlijk 

helemaal!

Op 20 juli is Beer geboren. Hoe kwamen 

jullie op het idee om hem een kavel te 

geven?

We wilden Beer een origineel cadeau geven, 

maar wat geef je aan een baby waarvan je 

weet dat hij onderdeel is geworden van een 

familie die het heel erg goed heeft. Bovendien 

heeft Beer twee zusjes en een broertje. Aan 

speelgoed is geen tekort en ook alles wat je 

meegeven dat het belangrijk is voor anderen 

te zorgen. De zorg voor de beren in Het 

Berenbos bij ons in Rhenen is daar een direct 

voorbeeld van.

Wat is jullie band met Bears in Mind?

We komen graag in de dierentuin en ook 

al heel lang in Het Berenbos. Ook ons 

trouwfeest in 2007 was in Ouwehand. Sinds 

vorig jaar wonen we op loopafstand en komen 

we regelmatig even langs.

voor een baby nodig hebt was er dus al. Het 

leek ons niet origineel om met een t-shirtje 

met een beer er op of een knuffelbeer aan 

te ko en en juist o dat Beer o n fijn ge in 

getroffen heeft hebben we bedacht om een 

schenking aan een goed doel te doen. Na wat 

zoekwerk kwamen we uit bij Bears in Mind. 

We zijn dol op dieren en dit is een goed doel 

dat notabene iets voor beren doet. Hoe 

toepasselijk!

Hoe reageerden de ouders van Beer op 

het nieuws van de kavel?

We hadden voor de kids allemaal een klein 

cadeautje gekocht en ze een dagje Ouwehands 

Dierenpark beloofd. Aan de ouders gaven 

Het Berenbos is opgedeeld in 2100 kavels van 10 m2. Deze stukjes 
Berenbos kunnen symbolisch gekocht worden, met een looptijd van 
zeven jaar. Aan een kavel wordt een tekst gekoppeld, die geplaatst wordt 
op de kavelborden in Karpatica, vlak bij de tunnel naar Het Berenbos. 
Voor veel mensen heeft het aanschaffen van een Berenboskavel een 
diepere betekenis. Zo ook voor de famile Hoenkamp.

 Floor met berenFamilie Hoenkamp: 
“Geniet van Het Berenbos, net als de beren!”

Hanneke en 
Ewoud Reitsma: 

“Geef eens wat vaker een goed doel cadeau!”

we een bon waarop geschreven stond wat ons 

cadeau voor Beer was. Ze waren heel beduusd 

en geëmotioneerd, maar ook wel verrast dat de 

naam Beer zoveel los zou maken. Ze vonden het 

wel een heel groot cadeau. Wij zien het ook als 

een cadeau voor Bears in Mind waarbij Beer de 

komende 7 jaar mag genieten van alle extra’s die 

het kopen van een kavel met zich meebrengt. 

Beer is op jonge leeftijd al een echte 

berenbeschermer. Vinden jullie het 

belangrijk om kinderen bewust te maken 

dat de natuur beschermd moet worden?

Jazeker! En daarom gaven we juist ook dit mooie 

cadeau! De ouders van Beer hebben met hun 

gezin al veel gereisd. Het zijn echte dieren- 

en natuurliefhebbers en ze voeden hun 

kinderen heel bewust op met de gedachte 

dat ze heel zuinig moeten zijn met de 

natuur.

Hebben jullie nog een boodschap 

voor alle mede-berenbeschermers?

Het is echt super mooi om te zien hoe 

blij en verrast mensen zijn als ze een goed 

doel als cadeau krijgen en we vonden het 

ook heel gaaf om te merken hoe goed 

het voelt om een goed doel als cadeau te 

geven. Dus onze boodschap is: geef eens 

wat vaker een goed doel cadeau!

Zijn jullie al met Floor naar Het 

Berenbos geweest?

Jazeker, al zal ze het zelf nog niet helemaal 

door hebben.

Floor is op jonge leeftijd al een echte 

berenbeschermer. Vinden jullie het 

belangrijk om kinderen bewust te 

maken dat de natuur beschermd moet 

worden ?

Absoluut, niet alleen door het steunen van 

Bears in Mind, maar ook door zelf bewust met 

het milieu en de natuur om te gaan.

Hebben jullie nog een boodschap voor 

alle mede-berenbeschermers?

Geniet van Het Berenbos, net als de beren!

Beer Baauw



Eind augustus begon een periode met 
aanhoudend warm weer. Tot half september 
kwamen de temperaturen ruim boven de 20 
graden, en er was zelfs bijna sprake van een 
heuse hittegolf! De beren deden het daarom 
een beetje rustiger aan, en lagen vaak te 
slapen in een zelf gegraven kuil. Of ze doken 
het water in! Want wat is er nu lekkerder 
dan even helemaal op te frissen in het heerlijk 
koele water van de vijver in Het Berenbos? 
Zo dacht Dadon er begin september ook 
over. Hij lag heerlijk ontspannen in het water, 
maar moest wel regelmatig even krabben. 
Daarvoor gebruikte hij ook de boomstam. 
Want sommige plekjes bereik je nou eenmaal 
niet met je poten.
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Dadon
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LEKKER IN HET WATER

Op onze 
Facebookpagina vindt 
u regelmatig foto’s en 
filmpjes van de beren 
in Het Berenbos.

https://www.facebook.com/Bears-in-Mind-265950730143345/
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BESTELBON

Winkeltje

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: Postbus 9
Postcode: 3910 AA
Woonplaats: Rhenen
Land: Nederland
Incassant ID: NL71ZZZ411861020000
Kenmerk machtiging: Bestelling Berekrant 91

Vul de Bestelbon in en stuur deze naar Bears in Mind, 
Postbus 9, 3910 AA Rhenen. 

MaschaIgor Niki

Mincho

Tory

Keta Pesho

Zilvertinnen theelepels met beer

Zilvertinnen berenhangers

Tinnen beeldjes

Mascha

Wolke

IgorTory Igor

Duuk

Magneten

Sieraden

BjörnaMaria Dadon

Wolke Keta Pesho

NikiNiki

Mincho

LynxWolfBeerBerenkop Wolvenkop

ADOPTIE NIEUWS Wij danken alle adoptie-ouders voor hun steun!

Cadeau voor de 
feestdagen
6 zilvertinnen theelepels in 
luxe verpakking

€ 59,70

Wilt u een wolf of wolvarken adopteren? 
Ga dan naar www.BEARSinMIND.org of stuur een bericht naar info@bearsinmind.org

PRODUCT MAAT AANTAL KLEUR PRIJS P.ST. BEDRAG

Verjaardagskalender €   9,95

Wildlife SOS T-shirt
Dames S / Heren S / Heren M €   5,00

Zilvertinnen berenlepel (lepel 1, 2, 3, 4, 5 of 6) €   9,95

Geschenkverpakking berenlepels 1 set € 59,70

Zilvertinnen berenhanger (hanger 1 of 2) €   4,95

India T-shirt  donkerblauw S en M €   7,50

Kinderboek ‘Soldaat Wojtek’ + boekenlegger € 13,95

Postzegels beer Mackenzie (vel 10 stuks) € 12,50

Ansichtkaarten (set van 10 verschillende) € 10,00

Wolvenkop ketting (verzilverd) € 25,00

Berenkop ketting (verzilverd) € 30,00

Tinnen beeldjes (Bora / Koröglû / Fiona) € 49,50

Magneten (Björna, Dadon, Duuk, Igor, Keta, Maria, 
Mascha, Mincho, Niki, Pesho, Tory of Wolke) €   3,00

Boekenlegger €   1,00

Ketting met pootafdruk (wolf of lynx) € 15,00

Spreekbeurtpakket €   3,00

Oranje T-shirt Beertje? (dames M) €   3,00

De administratie- en verzendkosten bedragen € 3,95. Voor T-shirts en kaarten geldt een maximum aantal 
van 4, voor boeken 2, voor de tinnen beeldjes 3 en voor de overige artikelen 10.

Eenmalige machtiging SEPA

Steun de beren door artikelen van Bears in Mind te bestellen. De opbrengst komt geheel ten goede 

aan projecten voor de bescherming van de beer in het wild en hulp aan de beer in nood. Ook leuk om 

cadeau te doen! Je kunt al deze artikelen ook bestellen via de webshop op www.BEARSinMIND.org.

STEUN
de beren in

NOOD!
 www.BEARSinMIND.org

TIP!

TIP!

Beer Mascha is een chocoladebruine beer met 
een lekker dikke vacht en twee mooie ronde 
‘teddybeeroren’. Mascha is erg gehecht aan 
haar privacy, en zoekt zelden het gezelschap 
van andere beren op. Deze oudere dame weet 
heel goed wat ze wil en ze kan alle andere 
beren ook zeer goed duidelijk maken waar 
ze niet van gediend is! Ook dit jaar is Mascha 
geadopteerd door Imar Spaanjaars en Fleur 
Schreuders.

Totaal bedrag (incl. administratie- en verzendkosten)

Björna is zonder twijfel de meest actieve beer, 
en zelfs in de winter kun je haar vaak door 
Het Berenbos zien scharrelen, soms met haar 
vacht vol sneeuw. Björna loopt graag, en zoekt 
regelmatig contact met andere beren of de 
wolven. Deze levendige beer is ook dit jaar 
weer geadopteerd door Jolanda Biever en Aad 
Wallaard.

Samen met Maria kwam Pesho in 2014 vanuit 
de ‘hel van Kormisosh’ naar Het Berenbos. De 
goede voeding die de beren in Het Berenbos 
krijgen, heeft ervoor gezorgd dat Pesho nu 
ink at aarder is en over een rachtige 

dikke en glanzende vacht beschikt. Een 
anonieme berenbeschermer heeft de adoptie 
van deze indrukwekkende beer weer een jaar 
verlengd. De laatste adoptie betreft de andere 

mannelijke beer uit Kormisosh, Mincho! Toen 
hij in 2015 samen met Keta naar Het Berenbos 
kwam, was hij nog erg mager. Inmiddels heeft 
het goede eten ervoor gezorgd dat Mincho 
een inke beer is ge orden  et een rachtige 
vacht. Mincho heeft een opvallende manier 
van lopen en heeft net als Pesho witte nagels. 
Mincho is geadopteerd door Margot van 
Hooff.

Mascha

Björna Mincho

Pesho

Fiona KoröglûBora

http://webshop.bearsinmind.org/
http://webshop.bearsinmind.org/product/zilvertinnen-theelepels/
http://www.bearsinmind.org
mailto:info@bearsinmind.org
http://www.bearsinmind.org
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1) Digitale Berekrant
Bears in Mind kan de Berekrant ook digitaal aanbieden. 
U ontvangt exact dezelfde krant dan als pdf document 
in uw mailbox. Erg handig, en bovendien goed voor 
het milieu. Nieuwe aanmeldingen blijven zeer welkom. 
Opgeven voor de digitale Berekrant is heel simpel. 
U stuurt een mailtje met uw NAW gegevens naar 
info@bearsinmind.org. Als onderwerp van het bericht 
kunt u ‘Digitale Berekrant’ noteren.

2) Een ‘beregoedheiligman’
In de winkels is al duidelijk te zien dat de Goedheiligman 
binnenkort ons land weer aandoet! Rond 5 december 
zullen velen van u samen met de kinderen het 
Sinterklaasfeest vieren, gezellig zingend en met een 
zak vol cadeautjes. Een folkloristische traditie die 
al honderden jaren bestaat, waarbij de rol van Sint 
en Piet vaak door familie wordt vertolkt. Zo ging 
berenbeschermer Arjen Brandon jarenlang familie en 
vrienden af, en groeide hij uit tot een gewaardeerde Sint. 
Maar sinds enige tijd doet Arjen het anders. Hij verbond 
aan zijn bezoek een gift aan een goed doel, namelijk Bears 

in Mind en de beren. En dat beviel zo goed dat hij aan 
Bears in Mind voorstelde dit jaar voor meerdere gezinnen 
Sint te gaan spelen. En u kunt zich hiervoor opgeven! 
Voorwaarde is wel dat u in Amsterdam en directe 
omgeving woont (ruwweg een cirkel van 40 kilometer 
vanaf het centrum van Amsterdam), zodat de Sint het 
logistiek kan behappen. Het gaat dan om de volgende 
dagen: 3, 4 en 5 december. Het bezoek zal ongeveer een 
uur duren, en in overleg is het ook mogelijk dat er Pieten 
meekomen. U dient uw gift (van minimaal € 150,-) van 
tevoren over te maken naar Bears in Mind. Het gaat om 
een beperkt aantal bezoeken dus wees er snel bij want 
hiervoor geldt echt OP = OP en ‘die het eerst komt, het 
eerst maalt’! Aanmelden kan via info@themelion.nl

Bon voor een
Beregoed gebaar!

Naam: de heer/mevrouw ...............................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................

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

Telefoon: .............................................................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................................................................

IBANnummer:. .................................................................................................................................................................

Datum: ................................................................................................................................................................................

Handtekening: ...................................................................................................................................................................

Berenbeschermer
Ja, ik word tot wederopzegging berenbeschermer voor: 

€ 25,00 € 30,00 35,00 € .......... per jaar
€ 3,00 € 5,00 € 7,50 € .......... per maand

Vanaf € 25,00 per jaar of € 3,00 per maand heeft u de volgende opties:

Ik ontvang de Berekrant graag per post per mail niet
Ik stel wel / geen prijs op een uitnodiging voor het jaarlijkse Berefeest.

Ja, ik help de beren met een eenmalige gift van € 7.50 € 12.50 € 25.00 €.........

Dit is een SEPA machtiging. Ik machtig Bears in Mind het ingevulde bedrag af te schrijven van mijn bankrekening.

U kunt deze bon sturen naar: Postbus 9, 3910 AA Rhenen
of info@bearsinmind.org

Colofon
Aan deze krant werkten mee:  Koen Cuyten, Bert de Smidt, José Kok
Eindredactie: Bert de Smidt & José Kok
Opmaak: Wilma Termeer (CardShop, Tiel)
Druk: Nieuwsdruk Nederland B.V.

Voor vragen, opmerkingen, tekeningen of brieven: Bears in Mind, 
Postbus 9, 3910 AA 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

BEREN ALS ERFGENAAM
Weet u dat u Bears in Mind kunt opnemen in uw testament? Als u 
overweegt (een deel van) uw erfenis ten goede te laten komen aan de 
beren, dan kunt u Bears in Mind benoemen tot (mede-) erfgenaam! 

Kijk voor meer informatie op: 
www.bearsinmind.org/Steun-ons/Beren-als-erfgenaam 
of bel 0317 650220

OOK EEN STUKJE BERENBOS?
Wat is er nou mooier dan symbolisch eigenaar worden van een mooi 
stukje Berenbos en hiermee de beren in nood helpen. Het Berenbos 
is opgedeeld in ruim 2000 kavels van ±10 m2. Voor € 525,-  bent u 
voor 7 jaar lang ‘kaveleigenaar’. U krijgt jaarlijks twee entreekaarten 
voor Ouwehands Dierenpark en Het Berenbos en natuurlijk een 
uitnodiging voor het jaarlijkse ‘Berefeest’!  Op de borden bij de ingang 
van Het Berenbos plaatsen wij de door u aangeleverde tekst achter uw 
kavelnummer.

Kijk voor meer informatie op: 
www.bearsinmind.org/Steun-ons/een-stuk-berenbos-kopen 
of bel 0317 650220

Bears in Mind ontvangt geen subsidies en is financieel volledig afhankelijk 
van berenbeschermers, giftgevers, sponsors, en dergelijke. Een greep uit 
de vele gulle gevers:

Natuurlijk danken wij ook 
alle overige begunstigers!

Triodos 25.46.92.664

BEARS IN MIND 
Rhenen

H.E. Meijer Apeldoorn
R.T.M. van Hout Rosmalen

F. van der Meer Hoofddorp
B. Albrecht Amsterdam

C. Koldenhof Mijnsheerenland
C. Coultre-Goedhart Coevorden
Geraldine Pettit Engeland

J.W. Westerhout Etten-Leur
M.J. de Lange-Sonneveld Wateringen
A. Schreuder-Verhoeven Bussum

M.A. Zwankhuizen Eemnes

NIEUWS VOOR EN OVER BEREN
Beregulle gevers!

Naam: Bears in Mind

Adres: Postbus 9

Postcode: 3910 AA

Woonplaats: Rhenen

Land: Nederland

Incassant ID: NL71ZZZ411861020000

Kenmerk machtiging: Donatie Berekrant 91

Doneer voor de Beer

Brandon in actie

http://www.bearsinmind.org
http://www.largebearenclosures.com
http://www.bearalert.org
mailto:info@bearsinmind.org
http://www.bearsinmind.org/Steun-ons/een-stuk-berenbos-kopen
http://www.bearsinmind.org/Steun-ons/Beren-als-erfgenaam
http://www.bearsinmind.org/Steun-ons/word-donateur.php
mailto:info@bearsinmind.org
mailto:info@bearsinmind.org
mailto:info@themelion.nl



