
Educatie en reddingswerk
De truck, die eigenlijk bestemd 
was voor het Amerikaanse leger 
in Afghanistan, wordt voor twee 
belangrijke taken gebruikt: educatie 
en reddingsoperaties. Kleine groepen 
worden vanuit de stad Luang Prabang 
naar het opvangcentrum vervoerd, 
om te helpen bij de vele activiteiten en 
trainingen. De truck zorgt er tevens 
voor dat educatoren tot in de verste 
uithoeken van Laos hun werk kunnen 
doen. Op deze manier worden vele 
afgelegen dorpen in het leefgebied 
van de beren bereikt. De pick-up is 
daarnaast uitermate geschikt voor 
snelle reddingsoperaties van beren in 
nood. 

De cijfers
Sinds de B.E.A.R.-truck operationeel 
is zijn er maar liefst 16 Aziatische 
zwarte beren gered en is er in Laos 
50.000 kilometer mee afgelegd. Een 
betrouwbaar voertuig is essentieel 
om onderzoek te doen in de moeilijk 
bereikbare gebieden van Laos. Diverse 
malen zijn er meldingen binnengekomen 
over het smokkelen van één of meer-
dere berenjongen over de grens naar 
China. Directe actie is dan absoluut 
noodzakelijk. Daarnaast zijn er dankzij 
de truck in het opvangcentrum maar 
liefst 206 tour guides getraind. Deze 
gidsen kunnen de opgedane kennis 
en kunde zo succesvol mogelijk 
overbrengen.

De afgelopen twee jaar is de berenpopulatie in het opvangcentrum van partner Free the Bears, Tat Kuang Si 
in Laos, enorm gegroeid en is Free the Bears druk bezig met het bouwen van een tweede opvangcentrum. 
Dit is nodig omdat het aantal berengalboerderijen dat wordt gesloten toeneemt en de beren moeten worden 
opgevangen. Begin 2015 werd een speciale door Bears in Mind gefinancierde pick-up aangeschaft. 
De toepasselijke naam? B.E.A.R.: Bear Education Awareness & Rescue – vehicle.
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Wat is op dit moment de status van 
de beren populaties in Europa? Een 
overzicht.

Kwartaalkrant
verschijnt 4x per jaar

De wegen in Laos zijn compleet anders dan wij gewend 
zijn. Om toch alle dorpen in gebieden waar beren wonen 
te bereiken is een betrouwbare vierwiel aangedreven auto 
noodzakelijk.

Deze Maleise beer werd als huisdier gehouden achter 
een huis, en leefde in een kleine kooi. De beer is gelukkig 
inmiddels gered en ondergebracht in het opvangcentrum 
Tat Kuang Si.

Een gezelschap tijdens een rondleiding in het opvang-
centrum. Free the Bears leidt reisleiders op zodat zij 
deelnemers ook kunnen informeren over de problematiek 
rond beren in Laos.

In het afgelegen zuidoosten van Iran 
komen ook beren voor. Hoe vordert 
het onderzoek?

Rob van Hal van Grasshopper 
Reklame is de beschermer van een 
berenhol geworden.

Gabriella Fredriksson vertelt over 
het educatie- en opvangcentrum in 
Kalimantan, Indonesië.
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www.BEARSinMIND.org

BEKEND VAN HET 
BERENBOS IN RHENEN

BEREFEEST
Op zaterdag 27 mei is het 
weer Berefeest! De Berefeest 
activiteiten beginnen om 
10.00 uur en duren tot 16.00 
uur. Veel berenbeschermers 
hebben via de website van 
Ouwehand al de speciale codes 
geactiveerd en een ticket 
besteld. Heeft u een code en 
wilt u er ook bij zijn op 27 mei, 
vergeet dan niet de code te 
activeren! 

BEREWEETJE
Amerikaanse zwarte 
beren eten alleen afval uit 
afvalcontainers als er geen 
natuurlijke alternatieven 
(bessen, noten) voorhanden 
zijn.

De blik van Philipp Jordan

http://www.bearsinmind.org
https://www.facebook.com/Bears-in-Mind-265950730143345/
https://twitter.com/Berenbos
https://www.youtube.com/user/StichtingAlertis?feature=mhee
https://www.ouwehand.nl/nl/tickets


Bulgarije, Slovenië en Slowakije maken hier 

op dit moment gebruik van. Daarnaast mag 

een klein deel van de berenpopulatie bejaagd 

worden en gelden er jaarlijkse jachtquota 

in Kroatië, Bosnië en Herzegovina en 

Noorwegen. Onderzoek wijst uit dat dit geen 

negatief effect heeft op de populaties aldaar. In 

Bosnië en Herzegovina is echter niet bekend 

hoeveel wilde beren er nu werkelijk zijn, dus 

dat maakt de status als zogenaamde ‘game 

species’ enigszins zorgwekkend. Bears in 

Mind helpt haar partner in Bosnië hier meer 

duidelijkheid in te krijgen.   

Europees succesverhaal
De hoge bevolkingsdichtheid in Europa speelt 

grote roofdieren geen parten. Uit recent 

onderzoek is gebleken dat beren en andere 

grote roofdieren zoals wolf, lynx en veelvraat 

redelijk goed in staat zijn zich aan te passen en 

te overleven in een door mensen gedomineerd 

landschap. De afgelopen decennia zijn hun 

aantallen zelfs toegenomen! Ter vergelijking: in 

de Verenigde Staten, twee keer de oppervlakte  

van Europa en de helft van het aantal mensen, 

leven ongeveer 5500 wolven. Europa huisvest 

er meer dan twee keer zoveel! Daarnaast 

hebben grote roofdieren zoals de beer baat 

bij gecoördineerde beschermingsmaatregelen 

(zoals de Habitats Directive en de Bern 

Convention) tussen landen waar de kwetsbare 

Beschermde status
De meeste berenpopulaties in Europa 

zijn ‘strictly protected’. De populaties die 

zich binnen EU landen bevinden, genieten 

deze status onder de pan-Europese 

Habitats Directive (HD). Dit zijn richtlijnen 

die Europese lidstaten verplichten om 

maatregelen te nemen om bedreigde en 

endemische Europese soorten en hun 

Bruine beren leven in 22 Europese landen en worden op basis van geografische, ecologische en politieke 
factoren ingedeeld in 10 verschillende populaties. Volgens de laatste schattingen lopen er in totaal ongeveer 
17.000 wilde bruine beren in Europa rond. Hiermee is de bruine beer het meest succesvolle grote roofdier van 
Europa. De wolf komt op een tweede plaats met een geschatte populatie van ongeveer 12.000, de Europese 
lynx is derde met ongeveer 9.000 en de veelvraat vierde met een kleine 1250 dieren die alleen in Scandinavië 
voorkomen. De Karpatische populatie is de grootste met ongeveer 7.200 beren en strekt zich voor het grootste 
deel uit over Roemenië, een klein stukje Zuidoost Polen en Slowakije. De populatie in de Pyreneeën is de 
kleinste; in 2016 werden er 39 beren geteld. De laatste ‘originele’ Pyrenese bruine beer verdween begin jaren 
‘90. Sindsdien hebben er diverse herintroducties van wilde Sloveense beren plaatsgevonden en is de populatie 
gegroeid tot bijna 40 beren.
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leefgebied te beschermen. Diverse landen 

maken gebruik van afwijkende regels binnen de 

HD als er sprake is van schade aan landbouw 

en vee, het de populatie ten goede komt 

of bijvoorbeeld de veiligheid van mensen 

in gevaar komt. Dan mag een beperkt deel 

van de populatie onder strikt gereguleerde 

omstandigheden door jagers afgeschoten 

worden. Zweden, Finland, Roemenië, Estland, 
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MEEr BErEn In Europa

Beren populaties in Europa
Cijfers volgens LCIE (Large Carnivore Initiative Europe)

soorten voorkomen. Een toename in kwaliteit 

van leefgebied over de afgelopen vier decennia 

en een toename aan wilde hoefdieren 

dragen hier ook aan bij. Andere factoren 

die meespelen zijn een bevolkingsuittocht 

van het platteland richting de steden, en het 

verduurzamen van het platteland in sommige 

kerngebieden. Kleinschalige traditionele 

landbouw en de terugkeer van traditionele 

preventieve beschermingsmaatregelen voor 

vee hebben ook een positief effect. Hoewel 

deze ontwikkelingen de afgelopen decennia 

hebben bijgedragen aan groeiende populaties 

beren en andere grote roofdieren, zullen 

veranderingen in het ecologische, politieke 

en sociaaleconomische klimaat nauwlettend 

in de gaten gehouden moeten worden om de 

positieve tendens te handhaven.

Foto: Slaven Reljic

Foto:  Djuro Huber



ursus thibetanus gedrosianus
Deze beer, de Ursus thibetanus gedrosianus, 
staat op de Rode Lijst van de IUCN als 
Critically Endangered aangemerkt. Iran is 
het meest westelijke verspreidingsgebied van 
de Aziatische zwarte beer, maar gegevens 
over de ondersoort ‘gedrosianus’ ontbreken. 
Dit project is erop gericht de verspreiding 
in de provincie Hormozgan in kaart te 
brengen. Daarnaast wil het nieuwe corridors 
identificeren; verbindingen waar beren gebruik 
van maken om van het ene geschikte leefgebied 

Dat grote roofdieren als beren in Iran zeldzaam zijn, mag niet echt een 
verrassing genoemd worden. Het extreme klimaat zorgt ervoor dat 
roofdieren en hun prooidieren in lage dichtheden voorkomen. Daarnaast 
worden soorten als het Perzische luipaard en de bruine en Aziatische 
zwarte beer gestroopt of vergiftigd, veelal om vee te beschermen. De 
met uitsterven bedreigde Aziatische cheetah is vaker het slachtoffer van 
verkeer. Immense woestijngebieden waar misschien nog maar 70 van 
deze dieren leven worden doorkruist met wegen. Toch kent Iran een rijke 
diversiteit aan soorten en werkt de partner van Bears in Mind aan een 
bijzonder programma om één van die unieke soorten te beschermen: de 
Aziatische zwarte beer die in het zuidoosten van Iran leeft. 

BErEn In voorMalIg pErzIë
Berenpoot hangers

naar het andere te komen. Een belangrijk 
onderdeel is het trainen en ondersteunen 
van lokale onderzoekers en veldwerkers. 
Daarnaast stimuleert het project de productie 
en verkoop van traditioneel handwerk. Ook 
is er een berenfestival speciaal voor kinderen 
georganiseerd. 

Weven helpt beren
Eén aspect van het project is de verzorging 
van dadelpalmen in kleine verlaten 
boomgaarden in het leefgebied van de 
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beren. Deze dadelpalmen oefenen een grote 
aantrekkingskracht uit op de beren, die 
de zoete dadels onweerstaanbaar vinden! 
In bepaalde jaargetijden zijn de dadels een 
belangrijke voedselbron voor de beren. 
Maar als ze niet verzorgd worden, zullen 
de dadelpalmen steeds minder dadels 
produceren. De lokale bevolking wordt 
gestimuleerd om de in onbruik geraakte 
traditionele handwerkmethoden weer op te 
pakken, bijvoorbeeld het weven van manden 
en matten van dadelpalmbladeren. Doordat 
de mensen de palmbladeren ‘oogsten’ wordt 
de palm gestimuleerd om verder te groeien 
en eerder te bloeien. De manden en matten 
betekenen extra inkomsten. Zo is de cirkel 
rond!

Aziatische zwarte beer, 
foto gemaakt door cameraval

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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naam:   Asiatic black bear and children of Hormozgan Festival
Doelgroep:  Kinderen
Doel:   Leren waarom het zo belangrijk is beren te beschermen
Eerste editie:  Bandar-Abbas, 2015
Tweede editie:  Minab, 2016
aantal bezoekers:  In 2016: 1444
organisatie:  Earth’s Whisper

Asiatic black bear 
and children 
of Hormozgan Festival



nu weer, een grote Berenbos collectebus 

neergezet. 

Welke boodschap wil je de lezers van de 

Berekrant meegeven?

Tijdens ons feest, waar veel dieren- en 

natuurliefhebbers kwamen, waren er toch nog 

een heleboel die nog nooit van Het Berenbos 

hadden gehoord. Dus lezers van de Berekrant: 

vertel erover, laat lezen die krant en neem je 

vrienden, (hun) kinderen en familieleden een 

keertje mee naar Rhenen!

Marja en Dick, hartelijk dank dat jullie dit met 

ons wilden delen!

productontwikkeling. Maar ook hier heeft 

de economisch mindere tijd zijn sporen 

achter gelaten. Gelukkig zijn wij een hecht en 

enthousiast team en hebben wij ons er positief 

doorheen kunnen slaan. We streven naar een 

lange samenwerking met Bears in Mind.

Terugkijkend op de afgelopen jaren, wat 

is je het meest bijgebleven wat betreft 

Bears in Mind en de beren?

De positieve ontwikkelingen met betrekking 

tot de professionalisering van de stichting zelf 

en het verblijf van de beren. Het bos ziet er nu 

prachtig uit! Het is een genot om er doorheen 

te lopen en te zien dat de beren een vredige 

plek hebben gekregen. Dat hebben ze na alle 

ellende ook wel verdiend!

Rob, bedankt voor alles en veel succes 

gewenst!

en ook de schrijfwijze heb ik, in verband met 

auteursrechten, veranderd in Yogybear.

Hoe ben je er toe gekomen een kavel van 

Het Berenbos te kopen?

Toen ik tien kaar geleden van het bestaan 

van Het Berenbos hoorde, vond ik dat 

meteen een prachtig initiatief, dat ik graag 

wilde ondersteunen. Ik hou van dieren in het 

algemeen, maar van beren in het bijzonder. 

Toen ik las over het lot van de mishandelde 

beren die in Het Berenbos een onbezorgde 

oude dag krijgen, wilde ik dat initiatief meteen 

steunen. Zo heb ik toen ik mijn 25-jarig 

jubileum als yogalerares vierde, net zoals 

geruststelling van Bears in Mind durfden we 

de uitdaging wel aan. Nee, alle gekheid op een 

stokje, wij als Grasshopper Reklame zijn heel 

trots om beschermer te zijn!

Het bordje is erg mooi geworden…

Wij zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren 

aan de uitstraling van Het Berenbos. De 

bordjes met de uitleg over de herkomst van 

de beren laten het leed en de achtergrond van 

het dier zien en maken daarmee duidelijk hoe 

belangrijk het werk is van Bears in Mind.

Breng je nog steeds regelmatig met het 

hele gezin een bezoek aan ouwehands 

Dierenpark en Het Berenbos?

Regelmatig nemen wij een kijkje in Ouwehands 

Dierenpark. Een bezoek aan Het Berenbos 

hoort daar uiteraard ook bij. Onze dochters 

vinden het na al die jaren ook nog steeds een 

bijzondere belevenis en gaan graag mee.

De laatste keer dat je in de Berekrant 

stond was maar liefst 5 jaar geleden… 

Is er in die tijd veel veranderd binnen 

de reclamebranche en grasshopper 

reklame?

In de reclamebranche is er de afgelopen jaren 

veel vooruitgang geboekt op het gebied van 

Marja Kappetein geeft al meer dan 35 

jaar yogales. Dat doet zij onder de naam 

Yogybear in het Haagse buurtcentrum 

De Hyacint. als beginnende yogalerares 

leerde zij een groepje oudere dames, 

waaronder haar moeder, zich te 

ontspannen en weer lenig te zijn. “Mijn 

moeder heb ik op die manier van een 

veel te hoge bloeddruk afgeholpen”, 

zegt zij vol trots. Marja omschrijft haar 

lesmethode als volgt: “geen gezweef, 

met beide voeten op de vloer; op 

basis van oosters inzicht en Westers 

bewustzijn.”

Om te vieren dat ze al 25 jaar yogales gaf, 

kocht Marja in 2007 een kavel van Het 

Berenbos. Dat deed zij van het geld dat zij 

tijdens haar jubileumfeestje had opgehaald. 

Toen de kavel eind 2014 afliep, bleek er niet 

genoeg geld te zijn om de kavel te verlengen. 

Maar Marja gaf al aan dat ze in de toekomst 

Bijna alle borden in Ouwehands Dierenpark 

zijn verzorgd door Grasshopper Reklame 

uit Tiel. Maar weinig mensen weten dat dit 

bedrijf ook al jarenlang een sponsor is van 

Bears in Mind. Zo worden bijvoorbeeld alle 

adoptieborden gratis voor Bears in Mind 

gemaakt, net als de teksten voor op de 

kavelborden in Karpatica, bij de ingang van 

Het Berenbos. Directeur Rob van Hal kwam 

via voormalig directeur José Kok in contact 

met Bears in Mind, en werd aangegrepen door 

het leed van de dansberen. Voor hem was het 

een bijna vanzelfsprekende zaak om hierna 

sponsor te worden. In het verleden heeft 

Bears in Mind Rob bedankt voor zijn grote 
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graag nogmaals een kavel wilde kopen. En dat 

moment kwam er ook! Begin 2017 nam ze 

contact op om door te geven dat ze op 

1 april haar 25-jarig huwelijksjubileum en de 

70ste verjaardag van haar echtgenoot Dick 

van der Zwaard ging vieren, en dat ze aan alle 

bezoekers, in plaats van cadeautjes geld ging 

vragen voor een kavel van Het Berenbos. 

Bears in Mind werkte hier graag aan mee, en 

stuurde een pakket Berekranten, posters 

en flyers. Op de feestlocatie in het Belgische 

Brecht werd een speciaal hoekje ingericht 

voor de beren. Het resultaat was geweldig, 

genoeg om maar liefst twee kavels van Het 

Berenbos aan te schaffen!

Marja, we zijn allereerst benieuwd 

naar het feest! Is het een geslaagde dag 

geworden?

Helemaal te gek! Het was op een prachtige 

locatie (de Waterhoeve in Brecht, woonstede 

van onze dochter Sylvia), en duurde van vier 

uur ‘s middags tot diep in de nacht.

Je noemt jezelf Yogybear… waarom?

Dat is begonnen als een grapje. Ik kocht 

ooit een multomap voor mijn administratie 

met daarop de afbeelding van de stripfiguur 

Yogibear. Die map had ik altijd bij mij, 

waardoor het op een gegeven moment een 

soort beeldmerk is geworden. Ik gebruik 

het beeld van de stripfiguur uiteraard niet 

inzet door hem kavels van Het Berenbos te 

schenken. Het werd echter tijd om Rob en zijn 

collega’s opnieuw in het zonnetje te zetten. 

En hoe kun je dat beter doen dan door Rob 

officieel Berenbeschermer te laten worden 

van een berenhol? Vandaar dat Grasshopper 

Reklame vanaf nu beschermheer is van 

berenhol ‘Rhodope’. Reden om Rob enkele 

vragen te stellen:

Hoe voelt het nu om beschermer van 

een berenhol te zijn?

Voordat wij besloten de uitdaging aan te 

gaan hebben we eerst even gecheckt of 

het om fysieke bescherming ging. Maar na 
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EEn HuWElIJKsfEEsT

EEn TrouWE 
BErEnBEscHErMEr

Marja Kappetein:
“Ik vind het doorgeven 

van een gezonde 

wereld met een 

gezonde natuur en 

gezonde dieren aan 

onze kinderen, één van 

de belangrijkste taken 

van onze generatie.”

Rob van Hal:
“Wij zijn blij 

dat we een 

bijdrage kunnen 

leveren aan de 

uitstraling van Het 

Berenbos!”



De meeste berenbeschermers weten wel dat de bruine beren die in Het 
Berenbos leven ieder jaar in winterrust gaan. Net zoals Europese bruine 
beren in het wild. Bears in Mind wil, in samenwerking met Ouwehands 
Dierenpark, dit soort natuurlijk gedrag zoveel mogelijk stimuleren. Een 
belangrijke basis is voedsel. Daarom heeft de stichting eind jaren ‘90 
het Natuurlijk Voedsel Programma (NVP) geïntroduceerd. Het speciale 
dieet houdt rekening met de seizoensgebonden veranderingen in de 
samenstelling van het dieet van beren in het wild, waarbij de inname van 
kcal tot in de late herfst geleidelijk stijgt, waarna de dieren gaan slapen. De 
invoering van dit programma is uiterst succesvol gebleken; de overgrote 
meerderheid van de beren in Het Berenbos gaat effectief in winterrust. 

EEn BEEr Is WaT HIJ EET!

onderzoek
Hoewel de beren momenteel in goede 
conditie zijn en het NVP succesvol blijkt, 
is er toch aanleiding om het NVP onder de 
loep te nemen en waar nodig verbeteringen 
aan te brengen. Diverse items die in het 
verleden gevoerd werden, zijn van de menulijst 
geschrapt omdat de beren ze niet opaten. In 
sommige gevallen is er geen alternatief voor 
gekomen. Andere items zoals wortelen en 
appels zijn in de afgelopen decennia veel zoeter 
geworden waardoor de beren meer suikers 
binnenkrijgen. Genoeg redenen om het NVP 
grondig te onderzoeken om zo de beren weer 
volledig in balans te krijgen. De komende tijd 
zal een studente van de Odisee Hogeschool in 
België, in samenwerking met de Wageningen 
Universiteit, onderzoek verrichten naar de 
energie- en nutriënt behoeftes van de beren. 
Aansluitend aan een literatuurstudie en met 
behulp van de meest recente analyse van 
de voederdata zal het huidige dieet worden 
bekeken. Hieruit rolt dan het uiteindelijke 
advies waardoor de beren fysiek en mentaal 
nog gezonder kunnen worden.
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contactloos doneren
Al jaren werkt Bears in Mind samen 
met WhyDonate, een platform 
waarmee veilig en gemakkelijk 
donaties aan het goede doel kunnen 
worden gegeven. WhyDonate is in 
samenwerking met ING Bank hard 
bezig met de ontwikkeling van een 
contactloze collectebus. Voordat 
het zover is moet er eerst uitgebreid 
getest worden, en Bears in Mind 
wilde hier graag aan meewerken. Op 
twee locaties werd gedurende twee 
weken een contactloze collectebus 
geplaatst; bij de winkel in Ouwehands 
Dierenpark en bij Bakkerij ’t 
Haverland in Veenendaal. De test 
laat alvast zien dat de mensen best 
moeten wennen aan deze nieuwe 
vorm van doneren, het is toch net iets 
anders dan een muntje ergens in doen. 
Ondanks de onbekendheid zijn er toch 
flink wat donaties binnengekomen. 

reuzenpanda’s
Op woensdag 12 april arriveerden 
de twee reuzenpanda’s Wu Wen en 
Xing Ya vanuit China in Ouwehands 
Dierenpark. Beide beren hebben de 
lange reis goed doorstaan. De eerste 
weken zitten ze nog in quarantaine, 
er is een grote kans dat ze net voor 
het Berefeest ook echt naar buiten 
mogen!

Nieuws!

Voor en na
voor de invoering van het nvp kregen de beren 
het hele jaar door een dieet dat bestond uit brood, 
wortels, appels, hondenbrokken en wat vlees. De 
variatie wat betreft de hoeveelheid, afhankelijk 
van het jaargetijde, was minimaal. vanaf de 
invoering van het nvp in 1999 krijgen de beren 
een gevarieerd dieet waarbij er alternatieven zijn 
gezocht voor het voedsel dat beren in het wild 
vinden. Wortels en knollen werden vervangen door 
aardappels, koolraap en voederbiet, terwijl kruiden 
en grassen werden vervangen door bladgroentes 
en luzerne. voor de afwisseling worden er 
verschillende soorten vlees en vis aangeboden. ook 
het fruitaanbod, zoals bijvoorbeeld appels, rozijnen, 
pruimen, peren en meloenen, is seizoensgebonden.

Duuk

Dadon
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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!

Laat van 
   je  horen!

Hoe komt Niki 
bij het eten?

Beren leven het liefst op zichzelf, alleen moeders met jongen trekken met 
elkaar op. om voedsel te vinden, loopt een beer best wel veel. per dag kan 
dat wel 50 kilometer zijn! Het zal je dan ook niet verbazen dat een wilde beer 
een flink gebied nodig heeft. Als er andere beren in de buurt zijn, ontlopen 
ze elkaar het liefst. In Het Berenbos hebben de beren natuurlijk niet zoveel 
ruimte, maar het bos is groot genoeg om elkaar makkelijk te kunnen 
ontlopen. Hierdoor worden onnatuurlijke confrontaties vermeden.

 Het territorium van een beer

mailto:info@bearsinmind.org


De honingbeer, ook wel Maleise beer of 
sun bear genoemd, is de kleinste beersoort 
ter wereld. Zijn leefgebied, het tropisch 
regenwoud in Zuidoost-Azië, staat zwaar 
onder druk door houtkap. Daarnaast worden 
de beren gestroopt voor hun galblazen of 
andere lichaamsdelen. In Kalimantan probeer 
ik met mijn team deze geweldige beer te 
beschermen en bewustwording te verhogen bij 
de lokale bevolking.

Toen ik in 1997 begon met onderzoek in Oost-
Kalimantan was er nog niets bekend over deze 
beersoort in zijn natuurlijke leefomgeving. 
Honingberen zijn klein, schuw, leven solitair, 
en je ziet ze zelden in het dichte oerwoud! 
Gelukkig kon ik behalve onderzoek naar 
de wilde beren ook observaties doen bij 
drie jonge honingberen die in beslag waren 
genomen en aan mij werden gegeven om later 
vrij te laten in het bos. Dat waren geweldig 
interessante jaren, waarbij we elke dag weer 
nieuwe dingen leerden over de ecologie van 
deze beer, het sociale gedrag, hun rol in het 

Gabriella Fredriksson
• Werkt al 20 jaar in de natuurbescherming
• Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam
• Gewerkt met honingberen, orang-oetans, tijgers, apen
• Specialist in het bestrijden van bosbranden
• Mede-voorzitter van de IUCN Bear Specialist Group
• Oprichter van de Pro Natura Foundation
• Geridderd in de orde van de Gouden Ark

www.beruangmadu.org  / www.pronatura.org 

succEs In HET sun BEar EDucaTIon 
cEnTrE op KalIManTan door Gabriella Fredriksson

ecosysteem en nog veel meer. Hun poep werd 
onderzocht om te zien welke soorten fruit 
of insecten ze hadden gegeten. Daarnaast 
konden we een aantal beren volgen die we 
hadden uitgerust met een radiokraag, om hun 
activiteitenpatroon te bestuderen en uit te 
vinden hoe groot hun leefgebied werkelijk was.

Ondertussen werkte ik samen met de lokale 
overheid aan een betere bescherming van het 
bos. Illegale houtkap, bosbranden en stropers 
waren een groot probleem en aan de orde van 
de dag!  In 2004 vroeg de overheid of ik kon 
helpen om het eerste natuureducatiecentrum 
in Kalimantan op te zetten. In dit centrum 
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moest de focus op de honingbeer komen te 
liggen, aangezien die ondertussen de mascotte 
van de regio was geworden. En zo begon de 
bouw van een prachtige natuurlijk verblijf voor 
de eerste vijf in beslag genomen honingberen. 
De meeste van deze beren hadden tijdens hun 
gevangenschap diverse trauma’s opgelopen; 
één had geen klauwen meer, een andere geen 
tanden, een derde was aan één oog blind, 
en een vierde werd binnengebracht met 
een staalkabel die was ingegroeid rond haar 
borst. Dit waren geen beren die weer uitgezet 
konden worden in de vrije natuur. 

Nu zijn we alweer 13 jaar verder en hebben 
we zeven honingberen die samen in een 
groot oerwoudverblijf leven. Hoewel de 
honingberen enorm actief kunnen zijn en 
het liefst de hele dag graven, klimmen en 
hout bewerken om insecten te zoeken, is 
ons boseiland voor deze beren nog een 
echte oase van groen. Jaarlijks ontvangen we 
75.000 lokale bezoekers die allemaal over de 
beren willen leren. We hebben een prachtige 
educatietentoonstelling gebouwd over de 
beren waar men de hele dag kan rondlopen. 

Recent hebben we ook twee nieuwe 
tentoonstellingen gebouwd. De eerste 
over alle endemische soorten die alleen op 
Borneo voorkomen. Met hulp van Bears in 
Mind hebben we begin dit jaar een nieuwe 
tentoonstelling over wetgeving en de illegale 
handel in beren en andere diersoorten in 
Kalimantan opgezet. Het doel is om extra 
bewustwording te creëren en zo de handel in 
deze dieren te stoppen!

Dit jaar zullen we hard moeten werken om 
het originele berenverblijf op te knappen, 
want honingberen zijn echte slopers! 
Nieuw laswerk, reparaties aan de vloeren 
in het binnenverblijf van de beren, nieuwe 
fruitbomen aanplanten, het vervangen 
van de originele elektrische bedrading van 
de hekwerken. Ook de loopbrug voor de 
bezoekers heeft onderhoud nodig. Een 
dergelijke klus kost natuurlijk veel geld. Wilt u 
ons helpen om alles voor elkaar te krijgen? Uw 
bijdrage helpt ons enorm!

Honingbeer 
geniet van lekkers

Leren over beren in het 
educatie centrum van KWPLH

Het verblijf van de honingberen 
bij het educatie centrum

Interactief leren 
over beren Help Gabriella! 

  Steun de opvang van de honingberen in Indonesië!   
  Maak uw bijdrage over naar Bears in Mind, 

 nl 26 TrIo 0254692664
  o.v.v. ‘Honingberen’. 

Hartelijk dank!

http://www.beruangmadu.org
http://www.pronatura.org
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ADVERTENTIE



EEn KavEl TEr HErInnErIng
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   Wie: Lisa de Graaff

   Kavelnummer: 1438

   Kaveltekst:  Alex de Graaff voor altijd onze 

beer

Mevrouw De graaff, kunt u iets meer 

vertellen over uw beide ouders, en hun 

band met Bears in Mind?

Mijn vader, Alex, had altijd al een voorliefde 

voor beren. Sinds de opening van Het 

Berenbos in 1993 was Alex, en dus wij 

allemaal, een regelmatige bezoeker. Twee 

tot drie keer per jaar werden er uitgebreid 

gesprekken gevoerd met Fiona en Mackenzie.

Weet u nog hoe het voelde toen de kavel 

in 2009 gekocht werd?

De enige wens die Alex had als het op zijn 

overlijden aan kwam was dat het geld dat 

normaliter aan bloemen uitgegeven word, 

naar Bears in Mind zou worden overgemaakt. 

We gingen ervan uit dat iedereen zijn eigen 

bijdrage zou overmaken aan Het Berenbos 

maar de enveloppen stroomden binnen. 

Uiteindelijk zijn er door verschillende 

mensen maar liefst vier kavels gekocht ter 

nagedachtenis aan Alex, wat een enorme steun 

was. Mensen vonden het geweldig en ‘typisch 

Alex’, dat iedereen zijn wens ten harte nam.

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. In 2009 
kocht mevrouw Dellenberg – de Graaff kavel 1438 van Het Berenbos als 
aandenken aan haar overleden man, Alex de Graaff. Na zeven jaar kon de 
kavel verlengd worden, maar het duurde heel lang voordat Bears in Mind 
een reactie ontving. De reden hiervoor was een trieste; dochter Lisa 
de Graaff deelde mede dat haar moeder al geruime tijd was overleden. 
Toch wilde Lisa de kavel gewoon verlengen, als eerbetoon aan haar beide 
ouders. Dat het zo lang duurde voordat Lisa reageerde had ook een 
goede reden, Lisa bleek in Nieuw-Zeeland te wonen.

Het Berenbos

u woont nu in nieuw-zeeland, hoe bent 

u daar terecht gekomen?

De voorliefde voor beren bracht een wens 

met zich mee, Canada bezoeken en een ‘echte 

wilde beer’ zien. Nu heeft mijn vader dat nooit 

kunnen doen maar ik vond het mooi om deze 

wens voort te zetten. Ik had mijn zinnen al 

helemaal gezet op Canada maar helaas duurde 

het erg lang voordat ik zou weten of mijn visum 

werd geaccepteerd of afgekeurd. Ik ben niet de 

meest geduldige persoon en ben dus op zoek 

gegaan naar een alternatief. Nieuw-Zeeland 

heeft misschien geen beren maar wel een fan-

tas-tische natuur en dat was op dat moment 

voldoende. Momenteel ben ik in Australië, na 

een reis naar Zuid-Afrika en een kort bezoek 

aan het thuisfront. Ik heb nog anderhalf jaar 

de tijd om te sparen en dan gaat het toch echt 

gebeuren: Canada!

Welke boodschap wilt u de lezers van de 

Berekrant meegeven?

De mooiste herinneringen aan mijn kindertijd 

zijn de uitstapjes naar Het Berenbos. Het 

maakt niet uit of je 5 of 50 bent, het is geweldig 

dat iedereen de kans heeft om de beren van 

dichtbij mee te maken.

Nieuw Zeeland

Uniek in Nederland! Bewonder dit voorjaar de 
 reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark.  
Leer alles over deze bijzondere beren én de 
 andere Aziatische dieren in Pandasia.

VOORJAAR

2017...
REUZEN- 
PANDA’S!Sta ook neus aan neus met de ijsberen,  

loop onder de laagvliegende monniksgieren  
door en bespied de beren vanuit de nieuwe  
observatiepost in Expeditie Berenbos.

Bewonder de unieke nevelpanters, ga op avontuur in Gorilla  
Adventure en hang de beest uit in RavotAapia, Europa’s grootste 
overdekte speeljungle.

VOL 
DIERBARE 
ONTMOETINGEN



Wij zijn blij dat er weer enkele nieuwe 

producten in ons ‘winkeltje’ zijn. Het gaat om 

twee verantwoorde gebruiksvoorwerpen, 

een originele Dopper drinkfles en een jute 

draagtas, en nieuwe T-shirts. De Dopper fles is 

een schoolvoorbeeld van ‘Dutch Design’, strak 

en functioneel en bovenal duurzaam. Met dit 

product wil het bedrijf het gebruik van single-

use waterflesjes terugdringen. Daarnaast 

wordt 5 % van de omzet geïnvesteerd in de 

Dopper Foundation, waarmee onder andere 

Simavi waterprojecten in Nepal worden 

ondersteund. Je steunt met de aankoop dus 

niet alleen de beren, maar zorgt ook voor 

schoon drinkwater! Dat zorgt er ook voor dat 

het water uit deze fles net ietsje beter smaakt! 

De fles kost € 15,95.

En om de Dopper mee te nemen gebruik je 

natuurlijk geen plastic tasje, maar een jute 

draagtas met daarop het Bears in Mind logo. 

De draagtas heeft een ronde vorm, de omtrek 

Bears in Mind is blij dat de Nadine 

Foundation ook aanwezig is tijdens het 

Berefeest op 27 mei. Bij de kraam kunnen 

mensen aangeven waarom zij het zo 

belangrijk vinden dat mensen en beren 

geweld bespaard moet blijven. Onder de 

inzenders zullen diverse boeken worden 

verloot. Wanda en Jacques Beemsterboer 

vertellen kort over hun stichting:

Al tien jaar zijn wij verbonden met Bears 

in Mind. Vlak na de gewelddadige dood van 

onze jongste dochter Nadine richtten wij de 

Nadine Foundation op. Bears in Mind was 

het allereerste goede doel waar wij geld voor 

hebben ingezameld. Nadine heeft als 10-jarig 

meisje ooit haar spaarpot omgekeerd om de 

‘zielige beren’, zoals ze de mishandelde en 

uitgebuite beren noemde, te helpen. Later 

als ze groot was, wilde ze veel meer doen. 

Zij kan dat niet meer. Wij doen dat met onze 

stichting postuum voor haar. Ook wij hebben 

Bears in Mind in ons hart gesloten.

De Nadine Foundation heeft verschillende 

projecten lopen. Alle opbrengsten besteden 

wij aan preventie van geweld, de gevolgen 

van geweld en dierenwelzijn. Ook de 

inkomsten van het boek ‘Mam, ik bel je zo 

terug’ en de onlangs verschenen Engelse 

versie, gaan naar verschillende goede doelen 

Tijdens het Berefeest organiseert 

Bears in Mind een actie om de 

recycling van inktcartridges en 

mobiele telefoons een impuls 

te geven. In samenwerking met 

ouwehands Dierenpark rhenen en 

Eeko komen deze dag inzameldozen 

in de dierentuin te staan waar de 

bezoekers cartridges en telefoons 

achter kunnen laten. Bij dezen 

willen wij een oproep doen aan alle 

bezoekers van het Berefeest om 

toners, cartridges en telefoons die 

u kunt missen mee te nemen. Met 

z’n allen kunnen we op deze manier 

een positief signaal afgeven om het 

milieu te sparen, en tegelijkertijd 

de beren te helpen. De gehele 

opbrengst van deze inzamelingsactie 

komt namelijk ten goede aan de 

beren van Het Berenbos. De exacte 

locatie van de dozen was bij het 
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nIEuWE arTIKElEn In onzE WInKEl

TEgEn gEWElD En 
voor DIErEnWElzIJn

bedraagt 65 en de hoogte 45 centimeter. 

Verder is de tas voorzien van een voorvak, 

ideaal om de Dopper in te stoppen. De jute 

draagtas kost los € 11,95, maar in combinatie 

met een Dopper drinkfles betaalt u slechts 

€ 25,-!

en projecten.

Onze stichting is ook nauw betrokken 

bij Fier. Fier is een expertise- en 

behandelcentrum  op het terrein van geweld 

in afhankelijkheidsrelaties. Denk daarbij 

aan de loverboy problematiek, mensen-  en 

kinderhandel, huiselijk geweld etc. Wij 

hebben meegeholpen aan het tot stand 

brengen van Nadines Fiere Farm. Dit is een 

boerderijtje met verschillende dieren zoals 

ezels, schapen, hangbuikzwijntjes, geiten 

en ganzen op het terrein van Fier waar de 

meiden even tot rust kunnen komen.

Zo is er door de Stichting Hulpverleners-

respect gecollecteerd om de meiden van 

Fier een dagje uit te bezorgen. Dit is door de 

Nadine Foundation opgepakt en gerealiseerd. 

Het beveiligingsbedrijf Regiocontrol uit 

Opmeer heeft  zijn ‘oude’ schoolbus 

ingezet om de meiden van Leeuwarden 

naar Ouwehands Dierenpark  in Rhenen te 

vervoeren en vice versa. Hartverwarmend 

om te zien hoe blij en onder de indruk 

deze meiden waren. Sommige hadden nog 

nooit in een bus gezeten. Laat staan dat 

ze een schoolreisje hadden meegemaakt. 

Over de beren in Het Berenbos raakten ze 

niet uitgepraat. De beren krijgen daar een 

tweede kans. Een tweede kans op een veel 

beter leven! Verbinding tussen de meiden van 

Fier en de beren!

Op veler verzoek ook weer verkrijgbaar: 

T-shirts! Gemaakt van ecologische katoen, 

met ronde hals en dubbelgestikte halsopening, 

een ribboord aan de nek en zijnaden. 

Dankzij de labels GITS, Oeko-tex, Nordic 

Ecolabel en Fairtrade kunnen we met recht 

spreken van ECO T-shirts! Bedrukt met een 

origineel ontwerp van Lucien de Groot van 

GreatMatch met de pakkende tekst: What’s 

good for bears is good for people. Maatvoering: 

Dames S, M en L en Heren M, L en XL. De 

kleur is wit of lichtblauw, en de prijs bedraagt 

€ 15,- per stuk. 
De filosofie van Dopper
De Dopper drinkfles is ontwikkeld 
om het gebruik van kraanwater te 
stimuleren en de aanschaf van plastic 
flesjes mineraalwater te beperken. De 
fles is bedacht en ontwikkeld door de 
Nederlander Merijn Everaarts, naar 
aanleiding van een directe observatie 
over de verwoestende effecten van 
de ‘plastic soep’ in de oceanen. De 
Dopper fles is gemaakt van PP en de 
witte cup van ABS, materialen die 100% 
recyclebaar zijn en vrij van schadelijke 
stoffen en giftige weekmakers. Dat 
maakt de Dopper helemaal bpa vrij.

Wanda Beemsterboer: 
“Mensen met elkaar 
verbinden, met 
dieren verbinden, 
is volgens ons een 
belangrijke stap naar 
een maatschappij 
met minder geweld.”

rEcYclE plEIn
schrijven van dit stukje nog niet 

bekend, maar uiteraard streven we 

naar een makkelijk bereikbare plek 

bij de ingang van de dierentuin. op 

zaterdag 27 mei zal de locatie (of 

locaties) duidelijk gemarkeerd zijn.

alvast heel erg bedankt voor uw 

medewerking!

Alle producten kunnen worden gekocht in de 

webshop van Bears in Mind 

(www.BEARSinMIND.org) of door het 

invullen van de bestelbon op pagina 11.

€ 15,-

Dames Heren

€ 15,95

€ 11,95

http://webshop.bearsinmind.org
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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 93

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

ECO T-shirts

Wolke

Duuk

Magneten

Sieraden

BjörnaMaria Dadon

lynxWolfBeerBerenkop Wolvenkop

Dames s, M, l 
Heren M, l, Xl
Wit of lichtblauw

Aanbieding!
Dopper drinkfles 
+ jute draagtas     

€ 25,-

Wilt u een Maleise beer 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

Dopper drinkfles + jute draagtas € 25,00

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

Dopper drinkfles € 15,95

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

Jute draagtas € 11,95

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

ECO T-shirt wit of blauw
Dames S, M, L / Heren M, L, XL € 15,00

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

Spreekbeurtpakket €   3,00

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

de verzendkosten binnen nederland 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

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

TIP!

Totaal bedrag (inclusief verzendkosten)

Uitv
erkocht

aDopTIE nIEuWs                       Wij danken alle adoptie-ouders voor hun steun!
Beer Duuk is de baas van Het Berenbos 
en een zeer actieve beer die veel door Het 
Berenbos loopt. Hij is dikke maatjes met 
beer Igor, maar kan het ook prima vinden 
met Pesho en Dadon. Duuk is zeer makkelijk 
te herkennen aan zijn bouw en blonde vacht. 
Deze vriendelijke grote beer is ook dit jaar 
weer geadopteerd door Nelleke Eerens en 
Harm Gringhuis.

Toen de beren tweeling Tory en Wolke in 1994 
in Het Berenbos aankwamen, zorgden ze voor 
een enorme energie-explosie. Samen met hun 
inmiddels overleden broer Axel ploegden de 3 
jonge beren het bos om en klommen continu 
in de bomen. Beide dames zijn inmiddels op 
leeftijd en doen het uiteraard wat rustiger 
aan. Ook het komende jaar heeft Stichting 
Chanrone beide beren geadopteerd.

Voor het eerst is ook de wolf geadopteerd! 
Mevrouw Kuipers uit Utrecht is een jaar lang 
de adoptie-ouder, en mag nu ook een naam 
voor de wolf bedenken. Mevrouw Kuipers 
kreeg de adoptie cadeau van haar dochter.

De laatste adoptie betreft de ‘schaduw’ van 
Duuk, beer Igor. Samen met de twee broers 
Duuk en Diesel zat Igor in een dierentuin in 

Georgië die moest sluiten. Gelukkig kregen 
ze geen spuitje, maar werden de drie jonge 
beren in 2007 gered en naar Het Berenbos 
gebracht. De drie vrienden waren bijna altijd 
samen, en het overlijden van Diesel in 2015 
maakte ze onwennig. Inmiddels heeft Pesho 
de plek van Diesel ingenomen. Een anonieme 
berenbeschermer heeft de adoptie weer een 
jaar verlengd.Duuk

Tory en Wolke Igor

Wolf

http://www.bearsinmind.org/Sponsors/adoptie
mailto:info@bearsinmind.org
https://webshop.bearsinmind.org/
https://webshop.bearsinmind.org/product-categorie/dopperdraagtas/
https://webshop.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) Hemeltjelief festival
Al sinds 2009 vind er jaarlijks op Hemelvaartsdag het 
Hemeltjelief! Festival plaats in Amsterdam. Hemeltjelief! 
is een kleurrijk en vrolijk festival dat jaarlijks wordt 
gehouden op de NDSM werf te Amsterdam. Er is 
voor alle leeftijden van alles te doen; denk hierbij 
aan interactieve activiteiten, kunst en theater op de 
bijzondere plekjes van de oude scheepswerf. Ieder jaar 
transformeert een nieuw thema het festivalterrein in een 
bijzondere ervaring. Dit jaar is het thema ‘De Beer is Los 
in het Sprookjesbos!’

Vanwege dit thema heeft de organisatie van het festival 
contact opgenomen met Bears in Mind en gevraagd of wij 

mee wilden werken. Na een kennismaking in Ouwehands 
Dierenpark, waarbij natuurlijk ook Het Berenbos werd 
bezocht, ging Bears in Mind van harte akkoord met het 
voorstel. Op donderdag 25 mei is Bears in Mind dus ook 
vertegenwoordigd tijdens het Hemeltjelief! Festival. Wilt 
u samen met de kinderen een leuke dag beleven, kom 
dan op Hemelvaart ook naar Amsterdam en beleef het 
sprookjesbos!

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, Gabriella Fredriksson

Eindredactie: Bert de Smidt

Opmaak: Wilma Termeer (CardShop, Tiel)

Druk: Nieuwsdruk Nederland

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

a.a.W. Duimel rotterdam
c. Dijkshoorn zwijndrecht

E. zaat nijmegen
g. smids purmerend

H. Knop zeist
Mw. Kraaijeveld amsterdam
a.M. schneiders Italië

J.a.W. Bijlhouwer Haarlem
a.l. plokker Den Haag
J. Berends lochem

patrick smits venray

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 93

Doneer voor de Beer

mailto:info@bearsinmind.org
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