
Data verzamelen
Het is belangrijk om in kaart te 
brengen waar deze soort precies 
voorkomt, wat ze eten en hoe groot 
de populatie is. Drie gebieden met 
belangrijke corridors zijn het afgelopen 
jaar systematisch onderzocht (zie de 
kaart hieronder voor een overzicht). 
Conflicten met mensen bleken in alle 
gebieden een probleem. Cameravallen 
werden uitgezet en gegevens van 
voetsporen en poep werden verzameld. 
De aanwezigheid van rivieren, 
verlaten palmboomgaarden en andere 
wilde fruitproducerende bomen zijn 
belangrijke indicatoren voor een 
corridor.  

Educatie
Conflicten waren er met name tussen 
mensen en Perzische luipaarden die het 
regelmatig gemunt hebben op geiten 
en schapen. De luipaarden komen in 
het gehele verspreidingsgebied van 
de beren voor. Mensen die schade 
ondervinden aan vee leggen vaak 
met gif bewerkte karkassen uit om 
de predator te doden, als vergelding. 
Dit heeft niet alleen effect op de 
bedreigde luipaarden, maar treft ook 
de beren die een gemakkelijke maaltijd 
niet uit de weg gaan. Educatie van de 
lokale bevolking en het zoeken naar 
preventieve oplossingen zijn dan ook 
belangrijke pijlers van dit project.

De Iraanse partners van het Asiatic black bear conservation project hebben dit jaar onderzoek gedaan naar 
zogenaamde ‘corridors’ voor de bedreigde Aziatische zwarte beer in Iran. Corridors zijn veilige doorgangen 
van het ene leefgebied naar het andere, en zijn van grote waarde voor het voortbestaan van de kleine populaties 
zwarte beren in Iran. Deze zijn geconcentreerd in het zuidoosten van het land. Tussen 2009 en 2015 hebben de 
onderzoekers gegevens verzameld van de Aziatische zwarte beer. Iran is het meest westelijke leefgebied voor 
deze soort, en daardoor komen de beren er in lage dichtheden voor.
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De kleinste berensoort is de Maleise 
beer, ook wel honingbeer genoemd. 
Hoe ernstig wordt deze kleine beer 
bedreigd?

Kwartaalkrant
verschijnt 4x per jaar

De voornaamste onderzoeksgebieden in de provincie 
Hormozgan: 1 = Ahmadi, 2 = Minab en 3 = oostelijk 
Bashagard.

De analyse van poep levert veel data op. Hier zijn de 
resten van dadels overduidelijk te zien. Dadels vormen een 
belangrijke voedingsbron.

Het is van wezenlijk belang om de lokale bevolking bij het 
project te betrekken. Pas als er wederzijds vertrouwen is 
kunnen oplossingen worden geïmplementeerd.

veteranen zetten zich in voor beren in 
Bosnië. Wat is de geschiedenis achter 
deze mooie actie in dit prachtige maar 
arme land?

Zondag 27 augustus vond het 
Berefeest plaats. onder prima 
weersomstandigheden en met lekker 
veel bezoekers. Een impressie.

De herfst zorgt voor prachtige 
kleuren in Het Berenbos. De beren 
eten zich langzaam maar zeker rond 
om in winterrust te kunnen gaan.
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De Maleise beer Operation Mackenzie Berefeest 27 augustus Herfst
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BEKEND vAN HET 
BERENBoS IN RHENEN

HERINTRoDuCTIE
Is het mogelijk een roofdier 
als jong dier op te vangen 
en vervolgens weer uit te 
zetten in het wild? of is 
herintroductie iets wat je 
sowieso niet moet willen? 
Enige observaties aan de hand 
van praktijkvoorbeelden leest 
u op pagina 5. 

BEREWEETJE
Beer Keta is in 1988 geboren, 
en daarmee is ze de oudste 
beer in Het Berenbos. In een 
opvangcentrum kan een beer 
wel 40 jaar worden.

De blik van beer Duuk

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


en de vraag naar zo’n beertje als huisdier is 

daarom erg hoog. De moederbeer wordt 

gedood in het bos en voor het weesbeertje 

begint een tragisch leven in gevangenschap. 

In Indonesië slijten honderden honingberen 

zo hun dagen. In kleine kooien, of zelfs 

geketend, in een geheel lege omgeving waar 

geen natuurlijke gedragingen mogelijk zijn. 

Andere beren worden in dierentuinen 

of theaters gehouden, waar ze dagelijks 

optreden op fietsjes, op de foto gaan met 

bezoekers, of smeken om voedsel. Samen met 

de overheid gaan dierenwelzijnsorganisaties 

De kleinste beersoort is de Maleise beer 

(Helarctos malayanus), ook wel honingbeer 

genoemd. Tot voor kort was er weinig over 

deze soort bekend. Hier willen berenexperts 

verandering in brengen. Daarom heeft 

NGo Free the Bears in samenwerking met 

TRAFFIC en de IuCN Bear Specialist Group 

begin september het allereerste honingbeer 

symposium georganiseerd. De honingbeer 

is aangemerkt als ‘Kwetsbaar’ (IuCN Rode 

Lijst voor Bedreigde Diersoorten) en het 

symposium had als doel om een beschermings- 

en beheerplan op te stellen.
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In het verleden waren er twee pioniers 

in Indonesië en Maleisië die onderzoek 

verrichtten in het tropische regenwoud van 

Zuidoost-Azië om meer te weten te komen 

over deze schuwe beer. De schaarse  kennis 

wordt langzaam uitgebreid en meer en meer 

mensen zetten zich nu in om deze kleinste 

beer te beschermen. Maar nog steeds blijft 

het aantal onderzoekers sterk achter in 

vergelijking met andere beersoorten.

Documentairemaker Patrick Rouxel filmde 

het leven van drie verweesde honingbeertjes 

in Indonesië die weer worden vrijgelaten 

in het bos. ‘Life is One’ laat zien hoe deze 

beertjes begeleid worden en het leven in 

het regenwoud ontdekken. Speels, blij en 

nieuwsgierig; als kijker leef je echt met ze mee. 

De beertjes besteden veel tijd aan het zoeken 

naar eten, in rotte boomstammen, onder 

de grond, en in de bomen, tot wel 40 meter 

hoogte. In de boom kunnen ze ook rusten, weg 

van die vervelende bloedzuigers op de grond 

maar ook om mogelijke predatie van tijgers en 

zelfs pythons te voorkomen!

Helaas zijn maar een handjevol honingberen 

weer uitgezet in het wild en moeten vele beren 

hun leven in gevangenschap doorbrengen. 

Jonge honingbeertjes zijn erg aandoenlijk 
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EEn trOpiscHE BEEr OnDEr vuur

op zoek naar structurele veranderingen en 

oplossingen. Maar zonder druk vanuit de 

bevolking zal de overheid het niet als prioriteit 

zien, zullen investeringen uitblijven en zal 

er dus weinig veranderen. opvangcentra in 

de regio proberen beren op te vangen en 

een beter leven aan te bieden maar zitten 

vaak al overvol. Het beheerplan dat naar 

aanleiding van het honingbeer symposium 

wordt opgesteld zal steun bieden aan de 

verschillende organisaties in Azië om nationale 

actieplannen op te zetten om zo de toekomst 

van de honingbeer veilig te stellen.

Beste Berenbeschermer,

Tegen het einde van het jaar is het altijd goed om terug te blikken. Even over de schouder 
kijken naar de mooie, vervelende, opvallende en ontroerende dingen die het jaar hebben 
gebracht. Graag deel ik enkele momenten hier met u.

2017 zal altijd het jaar zijn dat ik aan Mascha moet denken, de voormalige theaterbeer uit 
Rusland. Dat was een harde klap, afscheid moeten nemen van die eigenwijze brompot met 
haar prachtige teddybeeroren. Samen met Mackenzie stond zij symbool voor Het Berenbos, 
haar achtergrond maakte ook direct duidelijk waarom het zo goed is dat er zoiets als een 
Berenbos bestaat. En kort daar achteraan ook nog eens het overlijden van de laatste wolf, 
triest stemmend. Het duurt dan even voordat je hier vrede mee hebt, dat je blij terug kan 
kijken op het prachtige leven dat ze gelukkig hier hebben gehad.

Je vergeet door dit soort berichten soms even hoe goed het eigenlijk gaat, niet alleen met de 
beren in Het Berenbos, maar ook met de vele inspirerende projecten die we dit jaar weer 
hebben mogen steunen. Zoals het educatie- en opvangcentrum van Gabriella Fredriksson in 
Indonesië. Super ook om Gabriella in Nederland te mogen ontmoeten. Het geweldige werk 
van project partner Milvus in Roemenië, die alle steun hard nodig heeft in dit door beren 
drukbevolkte stuk Europa. De vorderingen van het ‘Berenbos’ in Armenië. Prachtig om dan 
ook mee te maken dat de mensen van onze Armeense project partner FPWC in oktober te 
zien waren bij RTL, waar ze aan Martijn Krabbé konden vertellen over het Kaukasus Wildlife 
Refuge.

Wat ook vrolijk stemt zijn de vele acties die berenbeschermers zoals u dit jaar hebben 
opgezet. van het Hemeltjelief! Festival in Amsterdam tot mevrouw Redder die voor haar 
verjaardag geld vroeg voor Het Berenbos. De gulle gift van Mart en Pam van Kringloop 
SAM uit Terborg, Marja en Dick Kappetein die tijdens hun huwelijksfeest geld inzamelden, 
en al die andere talloze giftgevers die ons gesteund hebben. En natuurlijk al onze vaste en 
incidentele vrijwilligers die ons trouw ondersteunen, bijvoorbeeld tijdens het Berefeest. 
Wij waarderen iedere bijdrage enorm!

Mocht u aan het einde van dit jaar de berenbescherming ook een pootje willen helpen, maak 
dan uw bijdrage over op NL 26 TRIo 025.46.92.664. Donateurs kunnen ook de acceptgiro 
gebruiken. De beren zijn er erg blij mee!

Hartelijke groet,
Bert

Linh en Cindy 

ouwehands Dierenpark heeft ook twee 
honingberen, die al weer meer dan een 
jaar in een afgeschermd gedeelte van Het 
Berenbos wonen. Hier hebben Linh en 
Cindy een prachtig stukje bos als huis, waar 
ze iedere dag op zoek gaan naar voedsel en 
waar je Linh vaak in één van de grote bomen 
ziet rusten. Altijd weer een prachtig gezicht 
hoe zo’n kleine beer zo hoog de boom in 
klimt. Linh en Cindy kunnen trouwens ook 
nog geadopteerd worden. Een fantastische 
manier om de kwetsbare honingbeer te 
steunen!

Honingbeer populaties nemen af 
(30% afname in het verleden en 
een verwachting van bijna 40% in 
de toekomst), voornamelijk omdat 
leefgebied verdwijnt en steeds verder 
versnipperd raakt. In Indonesië 
en Maleisië zijn palmolie plantages 
de grootse boosdoener en ook in 
Cambodja en Laos verdwijnen grote 
stukken woud vanwege houtkap. 
Daarnaast vormen commerciële 
jacht en mens-beer conflicten een 
grote bedreiging. Er worden veel 
honingberen gestroopt voor hun 
galblazen en andere lichaamsdelen. 
ook worden ze vaak als huisdier 
gehouden.

Linh

http://www.bearsinmind.org/Steun-ons/adopteer-een-bruine-beer/adopteer-een-maleise-beer


Het oorspronkelijke idee was om beide beren 
bij elkaar in een verblijf te laten leven, als 
maatjes, maar dat is tot op heden niet gelukt. 
Medo is erg dominant, waardoor Rosa erg 
schuchter wordt als hij in de buurt komt. 
vooral als er eten op het spel staat is Medo 
enorm hebberig! De laatste keer dat beide 
beren samen zaten mondde het uit in een kort 
gevecht. Buya verkocht Medo een fikse dreun 
met als gevolg dat Medo voor een hoofdwond 
behandeld moest worden. vanwege 
management technische redenen is het niet 
ideaal dat beide beren gescheiden leven. Het 
verblijf van Medo heeft namelijk onderhoud 
nodig, onder andere doordat Medo de vijver 
heeft gesloopt. In dit soort zaken geeft Bears 
in Mind advies en zoeken we samen naar een 
oplossing.   

Het rustieke bergdorpje vlahi in Bulgarije is de thuishaven van het  Large 
Carnivore Education Centre (LCEC). Hier woont ex-circusbeer Medo 
al sinds april 2005 in het door Bears in Mind gefinancierde berenverblijf, 
aan de rand van het centrum. Medo werd op tweejarige leeftijd in beslag 
genomen omdat zijn eigenaar niet meer voor hem kon zorgen. De 
circusbeer werd onhandelbaar en Balkani Wildlife Society wilde hem 
een nieuw thuis geven in het LCEC, als ambassadeur voor zijn wilde 
soortgenoten. In 2012 kreeg Medo gezelschap. Zijn ‘buurvrouw’, beer 
Buya (onder onze donateurs  beter bekend als Rosa), is afkomstig uit het 
voormalige fokstation Kormisosh. De twee beren worden in vlahi al jaren 
met liefde verzorgd door de medewerkers van Balkani Wildlife Society en 
Semperviva.

Hulp nODig vOOr DE BErEn in vlaHi

Helaas verkeren de twee Bulgaarse 
organisaties in zwaar weer vanwege 
teruglopende inkomsten, en kunnen ze 
amper voor de twee beren en de twee 
wolven zorgen. Bears in Mind ondersteunt 
hen financieel voor het werk in het LCEC 
en de verzorging van de beren, maar ook uit 
andere hoeken is hulp hard nodig. Door de 
nijpende situatie bedachten de organisaties 
deze zomer allerlei ludieke acties. Zo bracht 
de enorme stijging van de prijs van fruit ze op 
het idee om via social media een oproep te 
doen om fruit te komen doneren. De mensen 
mochten het fruit zelf voeren, een ontzettend 
mooie ervaring.  De oproep leverde flinke 
hoeveelheden fruit donaties op! 
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Medo en Buya bij elkaar

Buya
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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Dankbetuiging

ONTWERP/DTP

BEDANKKAART-MENUKAART-LITHURGIE

DIVERSE UITGEVERS & EIGEN ONTWERP

☎info@cardshop.nu          0344 632174)Wilt u de beren Medo en Buya helpen? 
Maak dan uw bijdrage over op nl 26 triO 0254692664 t.n.v. 
Bears in Mind en gebruik het kenmerk ‘vlahi’. 
Met uw bijdrage zorgt u voor voedsel en onderhoud.
alvast bedankt voor uw steun!

Steun
de beren in

nOOD!
 www.BEARSinMIND.org

http://www.bearsinmind.org/


voor ons een must.  Het voelde alsof de cirkel 

rond was. Mackenzie is namelijk ooit gevonden 

en gered door vN militairen uit het door 

burgeroorlog verscheurde Bosnië in 1993. 

Mackenzie heeft sindsdien een beerwaardig 

bestaan gehad in Het Berenbos tot zijn 

overlijden in 2015. voor ons is deze beer het 

ultieme symbool van onze actie.

Hoe kunnen mensen jullie actie 

ondersteunen?

Mensen kunnen rechtstreeks een bijdrage 

overmaken naar Bears in Mind 

(NL 26 TRIo 0254692664), onder vermelding 

van ‘operation Mackenzie’. Daarnaast hebben 

wij ook een crowdfundingsactie op Dream or 

Donate, onder de noemer ‘veteranen helpen 

beren’. Hier kan makkelijk met iDEAL een 

donatie worden gedaan.

Colin en alle veteranen bedankt voor deze 

actie, en we wensen jullie heel veel succes!

(Foto 3e peloton Egroep gemaakt door 

Johann Coot)

Waarom hebben jullie de actie 

‘Operation Mackenzie’ genoemd?

Wij wilden onze actie een naam geven die 

direct de link met ons militaire verleden 

duidelijk maakte. Dat daarnaast Mackenzie 

genoemd moest worden in deze actie was 

onlangs werd Bears in Mind benaderd door 

Colin Bal, een veteraan die na de burgeroorlog 

in de jaren negentig in Bosnië gelegerd was. 

Met zijn voormalige peloton wil hij volgend 

jaar opnieuw een bezoek brengen aan Bosnië. 

Maar aan dit bezoek wilde hij wel een goed 

doel verbinden. Bosnië heeft veel mooie 

natuur, er wonen beren maar helaas is er nog 

weinig bekend over de populaties. Daarnaast 

zitten er ook beren in gevangenschap. 

voor Colin reden genoeg om ‘operation 

Mackenzie’ op te zetten om de beren in Bosnië 

te helpen. op 6 september werd al direct 

de eerste cheque overhandigd, aan Colin en 

zijn toenmalige groepscommandant Marco 

Kroon, drager van de Militaire Willemsorde. 

Gever van de cheque is de Bommel meubelen, 

werkgever van Colin. Een prachtige start 

van de campagne! Wij geven graag wat meer 

informatie over deze campagne door Colin 

een aantal vragen te stellen.

Fantastische actie colin! Maar vertel 

eerst iets meer over je band met Bosnië:

Mijn band met Bosnië is ontstaan door mijn 

uitzendingen naar dit land. Het is een ruig 

land met een schitterende natuur en als je van 

de Balkan houdt: veel puurder gaat het niet 

worden. Het nadeel is dat veel bewoners niet 

in de gaten hebben hoe schitterend het land is, 

wat het land aan natuur en cultuur te bieden 

heeft. Het volk is trots en lijkt op het eerste 

gezicht  stug, maar als je eenmaal in gesprek 

komt dan lijkt het wel alsof je er een familie bij 

hebt.

Hoe kwamen jullie erbij om de beren in 

Bosnië te helpen?

vorig jaar kwamen wij op het idee om naar 

Bosnië terug te keren met ons oude peloton. 

Al snel kregen we het gevoel dat wij meer 

wilden doen dan een terugkeerreis; wij wilden 

ook echt iets betekenen voor het land. Het 

is al 20 jaar rustig in Bosnië, maar het land is 

zeer arm en er is op diverse gebieden nog veel 

te doen. Het te kiezen doel moest bijdragen 
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aan een positief beeld over Bosnië. En de hele 

bevolking moest er profijt van hebben, niet een 

enkele groep. Bosnië heeft schitterde flora en 

fauna maar gaat daar vaak nog niet respectvol 

mee om. Het ecotoerisme staat dan ook nog 

in de kinderschoenen. Tijdens onze zoektocht 

kwamen wij op het pad van Bears in Mind 

en waren verbaasd dat de beer in Bosnië 

nauwelijks beschermd wordt. Dit was voor 

ons genoeg aanleiding om voor Bears in Mind 

te kiezen.

Wat hopen jullie met de actie te 

bereiken?

Wij hopen dat wij genoeg geld kunnen ophalen 

om lokaal een educatieprogramma op te 

zetten zodat mensen het belang van de beer 

voor hun leefomgeving gaan inzien. op deze 

manier hopen wij dat de beer actief beschermd 

gaat worden zodat de populaties kunnen 

groeien en het in gevangenschap houden van 

beren wordt tegengegaan. Als de actie echt 

gaat lopen hopen wij ook een aantal gevangen 

beren een beter leven te geven. ons doel is om 

voor juni 2018 €10.000,- op te halen.

Je bent zelf al meerdere keren weer in 

Bosnië geweest. Hoe was het om weer 

terug te keren?

Mijn huidige werkgever heeft toevallig een 

fabriek in Bosnië waardoor ik voor mijn werk 

al een aantal keer terug heb mogen keren. Het 

is bijzonder om terug te keren en te zien dat 

er weer bedrijvigheid is in het land. De eerste 

keer dat ik op uitzending in Bosnië was lag het 

land op alle fronten stil. Neemt niet weg dat 

het land naar westerse maatstaven nog steeds 

een ontwikkelingsland is. Bij elke terugkeer 

voelde het toch als thuiskomen, lastig uit te 

leggen maar als je langer in een land geweest 

bent, blijft het toch in je systeem zitten. De 

positieve ervaring van het terugkeren wilde ik 

delen met mijn oude maten.

Hoe reageren mensen op de actie?

Zeer positief! De eerste enthousiaste reactie 

kwam van mijn werkgever die tot mijn stomme 

verbazing ook gelijk € 1.000,- doneerde. 

ook ons oude regiment Garde Fuseliers 

Prinses Irene omarmt de actie. Zij zijn aan het 

nadenken hoe zij ons kunnen ondersteunen. 

Daarnaast ontvang ik veel positieve geluiden 

uit de omgeving en hebben diverse lokale 

media de actie opgepakt.
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vEtEranEn actiEF vOOr BErEn in BOsnië

Colin Bal: 
“Bosnië is een ruig land met een schitterende, 

ongerepte natuur. Bij elke terugkeer voelde het als 

thuiskomen.”

Mackenzie was wereldnieuws
Mackenzie werd in verwaarloosde conditie 
aangetroffen in de Bosnische stad vitez. 
Daar trad hij op als dansbeer in een 
restaurant. Zijn baas was gevlucht voor 
het oorlogsgeweld en de beer bleef alleen 
achter. Engelse vN-militairen vonden hem. 
Met hulp van ‘Libearty’ werd Mackenzie 
bevrijd en naar Nederland gevlogen. Zijn 
naam dankt hij aan vN generaal Mackenzie 
die de leiding had over de vN-troepen in 
Joegoslavië en hem bevrijdde van zijn leven 
als restaurant- en dansbeer in Bosnië.

Mackenzie overleed op 8 juli 2015. Hij was 
de grootste beer in Het Berenbos en de 
absolute leider. Al lange tijd leed hij aan 
artrose, een aandoening die regelmatig 
voorkomt bij beren die in hun jeugd veel op 
een betonnen ondergrond hebben geleefd. 
Hiervoor kreeg hij al jaren pijnstillers, die 
hem in staat stelden zich beter te bewegen. 
uiteindelijk reageerde hij echter niet meer 
op de medicatie en bewoog hij bijna niet 
meer. omdat artrose zeer pijnlijk is, werd 
besloten Mackenzie te laten inslapen. 
Mackenzie is 25 jaar geworden. Als 
eerbetoon is ervoor gekozen Mackenzie te 
laten opzetten. Hij is te bewonderen in de 
observatiepost van Het Berenbos.

https://nl.dreamordonate.com/dromen/operation-mackenzie/


Eerder dit jaar kregen we diverse meldingen binnen uit het noorden van 
Irak, om precies te zijn de regio Koerdistan. Daar zouden de autoriteiten 
en een lokale dierenbeschermingsorganisatie zes voormalige circusberen 
hebben vrijgelaten in Halgurd Sakran National Park, nabij de grens met 
Iran. De zes beren (Syrische bruine beren) zijn met de hand grootgebracht 
en hebben hun leven lang trucs en dansjes moeten opvoeren voor hun 
eigenaren. voor velen was het loslaten van deze beren onomstotelijk 
het beste wat gedaan kon worden. Maar al snel bleek dat deze aan 
mensen gewend zijnde dieren moeilijk konden overleven in het wild. Ze 
wisten niet hoe te jagen en konden moeilijk voedsel vinden. Tenminste 
één van de beren werd regelmatig in een dorp gespot en heeft diverse 
mensen de stuipen op het lijf gejaagd! uiteindelijk is deze beer door de 
dorpsbewoners gedood. Enkele maanden later zijn nog eens drie beren 
vrijgelaten in hetzelfde park. over hun lot is tot op heden niets bekend…   

BErEn tErug naar ‘Hun’ 
vOOrMaligE lEEFgEBiED?

Elvis
Een project waar Bears in Mind uiteindelijk 
bij betrokken raakte betrof de redding van 
de Servische beer Elvis, beter bekend als 
Driepoot. Deze dierentuinbeer, geboren 
in Palic Zoo, verloor zijn rechter voorpoot 
op jonge leeftijd toen hij met zijn vader was 
opgesloten in een kleine kooi. Elvis werd 
samen met twee andere beren losgelaten 
in het Tara National Park. Al snel bleek 
Elvis niet genoeg voedsel te kunnen vinden 
en zocht mensen op. ook de andere twee 
beren kwamen te dicht bij mensen en werden 
uiteindelijk afgeschoten. Elvis viel een boer aan 
die hem gelukkig wist te vangen in een schuur. 
De directie van het Nationale Park wilde de 
beer afschieten, maar gelukkig kon hij worden 
gered door de Servische partner organisatie 
van Bears in Mind, ARKA. Zij brachten hem 
onder in het opvangcentrum in Banostor waar 
hij in het voorjaar van 2011 een natuurlijke 
dood stierf. Dit complex is onlangs nog met 
financiering van Bears in Mind uitgebreid. 

Overleving
uit onderzoek is gebleken dat met name 
roofdieren het zeer moeilijk hebben als ze 
vanuit een leven in gevangenschap worden 
vrijgelaten in het wild. De dieren hebben 
een verhoogde kans om te verhongeren, 
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Dineren bij de beren
Elk jaar neemt Bears in Mind deel aan 
de Dag van de Natuur, een veiling van 
natuurbelevenissen georganiseerd door 
GlobeGuards, een stichting met leden van 
22 kleine natuurbeschermingsorganisaties. 
vorig jaar werd ook het veilingitem 
’Dineren bij de beren’ aangeboden. De 
familie Heijnen wist deze belevenis te 
verwerven, en op 25 augustus was het tijd 
om in het Berenbos te dineren. Tussen 
de beren genoten opa John, oma Marijke 
en kleinkinderen Pipp en Jonne van een 
speciaal menu.

Marijke Heijnen: “Wij hebben ontzettend 
genoten van deze mooie avond. Tevens 
natuurlijk ook van de leerzame uitleg die 
ons is gegeven. Het diner was heerlijk, 
dank aan de kok en de bediening! Mijn 
kleinkindjes Pipp en Jonne zullen deze 
avond nog lang herinneren. Zelfs de beren 
hebben ons deze avond gadegeslagen, aan 
beide kanten van het hek.”

veiling 2017
ook in 2017 vond de Dag van de Natuur 
weer plaats op 4 oktober. uiteraard was 
ook Bears in Mind aanwezig, en ditmaal 
kon er voor de beren geboden worden 
op het veilingitem ‘Een berensafari in 
Roemenië’. Documentairemaker en 
ecoloog John D. Liu was de eregast 
en inspirerende keynote speaker. De 
veiling werd omlijst door een borrel en 
een feestelijk diner, aangeboden door 
Koninklijke Burgers’ Zoo. Willem Reimers 
wist als veilingmeester de bieders in de 
juiste stemming te brengen, want de veiling 
leverde een recordbedrag op. 

Nieuws!

zijn vatbaarder voor ziektes en slecht in 
staat om sociale groepen te vormen. Het 
gebrek aan natuurlijke gedragingen om 
te kunnen overleven in het wild, te jagen 
en een natuurlijke angst voor mensen zijn 
grote nadelen. ook een natuurlijke angst 
voor andere roofdieren is een factor die 
meespeelt voor sommige soorten zoals 
cheeta’s of Afrikaanse wilde honden t.o.v. 

bijvoorbeeld leeuwen. Maar voor sommige 
ernstig bedreigde diersoorten, zoals het 
Amur luipaard, is fok in gevangenschap 
en herintroductie in het wild misschien 
de enige optie om te overleven als soort. 
Herintroductie strategieën worden 
tegenwoordig zeer nauwkeurig opgesteld en 
dieren worden goed getraind voor een leven 
in het wild. Sommige individuen zijn minder 
geschikt voor herintroductie dan andere, 
bijvoorbeeld dieren die van nature brutaal 
of minder angst voor mensen hebben. Die 
zullen zeer waarschijnlijk niet overleven. 
Hier wordt bij beren ook naar gekeken, o.a. 
door Leonardo Bereczky van het orphaned 
Bear Cub Rehabilitation Centre in Roemenië. 
Hij heeft al enkele tientallen weesbeertjes 
getraind en vrijgelaten in het wild. Bears in 
Mind krijgt regelmatig de vraag of beren uit 
gevangenschap uiteindelijk weer terug naar het 
wild kunnen. Dit is in uitzonderlijke gevallen 
mogelijk, als de beren jong zijn en zeer weinig 
fysiek contact hebben gehad met mensen. Dan 
moet er een periode van voorbereiding op een 
leven in het wild volgen van ongeveer twee 
jaar, uitgevoerd door experts die de IUCN/SSC 
Guidelines for Re-Introductions volgen. Zelfs dan 
is overleving niet 100% zeker.

Beer Elvis
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Plak deze pagina op een dik stuk 
karton en je kunt direct beren 
ganzenbord spelen! Je hebt nodig: 
1 stuk karton en lijm, 1 dobbelsteen 
en houten pionnen. De spelregels 
staan op de pagina. veel plezier!

Beren Ganzenbord
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  3 =  Bokkesprong: Je mag 1 vak verder dan de eerstvolgende gans.
  6 =  Brug: Ga naar vak 12.
15 =  Bearspray: Ga terug naar vak 9.
19 =  Herberg: 1 beurt overslaan
26 =  Dobbelsteen: Ben je hier met een 1 of 2 terecht gekomen dan 

mag je nog een keer gooien.

31 =  Put: Je mag pas verder als je 6 gooit.
39 =  Trap: Ga terug naar vak 33.
42 =  Doolhof: Ga terug naar vak 30.
52 =  Kooi: 2 beurten overslaan.
58 =  Kerkhof: Begin opnieuw bij vak 1. S

pe
lre

ge
lsGebeurtenissen



Bears in Mind steunt al meer dan 10 jaar het 
werk van Milvus Group, een Roemeense 
partner die zich inzet voor het beschermen 
van beren in het wild. Ze verzamelen genetisch 
materiaal, onderzoeken de mogelijke 
effecten van de aanleg van een snelweg door 
berengebied en verzamelen gegevens over de 
stroperij. Het redden van weesbeertjes valt 
ook onder het werk van Milvus, met het doel 
dat ze na rehabilitatie in een opvangcentrum 
weer uitgezet worden in het wild.

In augustus van dit jaar kwam er nieuws 
naar buiten dat beren enkele Roemeense 
steden bedreigden / binnenvielen. volgens 
de nieuwsberichten waren ze op zoek naar 
voedsel in vuilnisbakken omdat ze in de 
bossen geen eten konden vinden. In sommige 
gebieden durfden bewoners nauwelijks naar 
buiten, uit angst dat ze een beer tegen zouden 
komen. Wat niet werd vermeld, is dat dit twee 
gebieden zijn waar al veel langer een probleem 
heerst, niet pas na het stopzetten van de 
trofeejacht. De beren worden hier gevoerd, 
zodat toeristen de beren kunnen zien en beren 
worden ook gevoerd zodat ze makkelijker 
geschoten kunnen worden. veel beren komen 
in de dorpen steeds dichter bij mensen en 
raken aan ze gewend, wat een gevaarlijke 
situatie met zich meebrengt. Er zijn enkele 
vuilnisbakken geplaatst die beerbestendig zijn, 
sommige beren zijn herplaatst, maar als de 

JacHt Op BErEn in rOEMEnië 
WEEr in Opspraak

beren nog steeds worden gevoerd dan blijven 
ze komen.

In het nieuws staat ook dat veel van de 
meldingen gaan over beren die schapen 
of ander vee aanvallen, maar in een aantal 
gevallen werden ook mensen aangevallen. 
Al is er een schadevergoeding, het systeem 
werkt niet goed. En de schade die de 
beren aanbrengen wordt gebruikt door de 
jagersverenigingen, om zo toch weer de jacht 
op beren te kunnen openen. Een beer kan 
zo’n €10.000,- opleveren. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat het schieten 
van beren niet de schade verminderd. Er 
zijn nu zelfs situaties waar beren worden 
vergiftigd, maar dit wordt niet gecontroleerd 
en de daders worden niet opgepakt. Er 
is een boete van € 40.000,- en een jaar 
gevangenisstraf voor het doden van een beer, 
maar dat stopt de jagers niet.
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De Minister van Milieu in Roemenië heeft 
sinds die tijd aangekondigd dat het schieten 
van beren (en wolven) is toegestaan als ze als 
gevaarlijk worden gezien voor mensen, of als 
er schade is aan eigendommen of vee. Maar 
alleen als er geen andere oplossing is. Dit 
geldt voor een maximum van 140 beren en 79 
wolven tot eind 2017. De omschrijving van een 
gevaarlijke situatie is vaag en mogelijk creëert 
het een grijs gebied waar de trofeejagers 
gebruik van gaan maken. Zij hebben al 
aangegeven dat ze niet alleen probleemberen 
zullen schieten, maar dat ze ook weer normale 
jacht quota ingesteld willen zien.

Hoeveel beren er in de Roemeense wildernis 

leven is niet duidelijk. De overheid baseert 
haar cijfers op tellingen van jachtverenigingen 
en mogelijk worden beren vaker dan één 
keer geteld. verschillende NGo’s die zich 
inzetten voor het beschermen van grote 
carnivoren en hun leefgebied geven aan dat 
er een wetenschappelijke methode gebruikt 
moet worden om de populaties in kaart te 
brengen. Al is de beer op papier beschermd, 
in werkelijkheid is de situatie toch iets anders. 
In de aankomende jaren wordt een nieuw 
managementplan opgezet voor beren. Hopelijk 
komt dit op tijd voor de beren in Roemenië. 
Bears in Mind blijft Milvus steunen, om zo 
de acceptatie van beren bij de Roemeense 
bevolking te verhogen.

Afvalbeer

Berenjacht

Weesbeertjes

Karpaten 
 

Bruine beren leven in 22 Europese landen 
en de Karpatische populatie is het grootst 
met ongeveer 7.200 beren. Deze populatie 
strekt zich voor het grootste deel uit over 
Roemenië. De meeste berenpopulaties in 
Europa zijn beschermd en in oktober 2016 
verbood ook de Roemeense overheid de 
trofeejacht op beren, wolven, lynxen en 
wilde katten. Officieel waren de grote 
carnivoren al beschermd maar jagers 
konden door een maas in de wet nog steeds 
een vastgesteld quotum schieten. In 2016 
waren dit 550 beren.



Tijdens het Berefeest in mei was het weer 
al fantastisch, en ook op zondag 27 augustus 
werd het Berefeest gezegend met prachtig 
weer. En op zo’n mooie zomerse dag is het 
natuurlijk een geweldig idee om naar de 
dierentuin te gaan om het Berefeest mee te 
maken. vele gezellige kraampjes stonden in 
de burcht midden in Het Berenbos, waar jong 
en oud zich konden vermaken. Ringwerpen, 
de ijsbeer voeren, buttons maken en blikken 
gooien vormden enkele uitdagingen voor de 
(jonge) bezoekers. De befaamde berebroodjes 
van bakker van Ledden uit veenendaal vielen 
weer bijzonder in de smaak, en al voor het 
einde van het Berefeest waren alle broodjes 
verkocht. In Karpatica, bij de ingang van 
Het Berenbos, konden de kinderen echte 
berehapjes maken; dennenappels gevuld met 
honing, pindakaas en nootjes. Dat gebeurde 
op bijzonder creatieve wijze! Aan het einde 
van de dag werden de hapjes onder begeleiding 
van Toendra Tony en twee deskundige 
berenverzorgers aan de beren gevoerd, die 
de lekkere hapjes binnen korte tijd soldaat 
maakten. Zelfs beer Keta, die helemaal bij de 
uitgang van Het Berenbos lag te slapen, werd 
getrakteerd op een snack, en hier genoot 
ze enorm van! Naast de berehapjes liet 
sporendeskundige Michel Grobbe kinderen 
pootafdrukken maken van gips. Een hele 
operatie, maar de resultaten mochten er 
zijn. Het was zondag weer beregezellig en wij 
hopen dat iedereen genoten heeft van het 
Berefeest!

BErEFEEst zOnDag 27 augustus
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Schmink

Blikken gooien

Beer? Keta

Beren kijken



25 Jaar BErEnBEscHErMing En DE 
BEars in MinD aWarD

spOnsOring van 
BEars in MinD
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In 2018 bereikt Bears in Mind de respectabele 

leeftijd van 25 jaar! op 23 april 1993 werd 

Stichting Berenbos opgericht, en in datzelfde 

jaar werd Het Berenbos opengesteld voor het 

publiek. uiteraard wordt het jubileum luister 

bijgezet, onder andere in de vorm van een 

unieke prijsuitreiking. In 2018 wordt namelijk 

voor het eerst de ‘Bears in Mind Award’ 

uitgereikt aan de berenbeschermers van 

het jaar. De winnaars ontvangen de ‘Golden 

Bora’, een prachtig verguld beeld van de 

blinde dansbeer Bora. De voormalige Turkse 

dansberen Fiona, Köröglû en Bora vormden de 

reden voor de oprichting van Het Berenbos. 

Een mooi eerbetoon en ook een blijvende 

herinnering aan het ontstaan van Bears in Mind 

en Het Berenbos.

De Bears in Mind Award gaat in juni 2018 

plaatsvinden. De mogelijke winnaars worden 

Sinds het begin in 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. Deze 

bedrijven staan al langere tijd op de website 

van Bears in Mind. De website is onlangs 

aangepast, en bevat nu een aparte tab voor 

bedrijven. Hier staat een overzicht van de 

diverse manieren waarop bedrijven Bears 

in Mind en de beren kunnen steunen. De 

lijst omvat de diverse mogelijkheden met 

betrekking tot adoptie, het symbolisch 

kopen van een stuk Berenbos, adverteren 

in de Berekrant, en het beschermen van 

een onderdeel van Het Berenbos zoals een 

berenhol.

adopties
De adoptie van een beer of een wolf duurt 

altijd 1 jaar, en hierna kunt u aangeven of u de 

adoptie wilt verlengen. Zowel de bruine beren 

als de Maleise beren kunnen geadopteerd 

worden. op dit moment zijn er geen wolven 

meer in Het Berenbos. Als een nieuwe roedel 

in Het Berenbos komt , kunnen er ook weer 

wolven geadopteerd worden. Adoptie-ouders 

ontvangen vijf vrijkaarten voor ouwehands 

Dierenpark, een adoptiecontract, een 

uitgenodigd voor het evenement zonder dat 

zij weten wie er gewonnen heeft. Spannend! 

Het is de bedoeling dat het publiek de 

winnaars aan gaat wijzen, in drie verschillende 

categorieën. Naast de ‘Golden Bora’ kunnen 

de prijswinnaars kennis maken met één van de 

beerprojecten van Bears in Mind. Een unieke 

beleving om te ervaren wat berenbescherming 

in kan houden.

Bedrijven, maar ook particulieren, kunnen 

de Bears in Mind Award sponsoren. De 

hoofdsponsor van deze prijs is al bekend: 

Themelion B.v. uit Amsterdam. overige 

sponsors kunnen kiezen uit drie verschillende 

mogelijkheden (zie kader hiernaast).  Heeft 

u interesse om de Bears in Mind Award te 

steunen, neem dan contact op via 

0317 650 220 of info@bearsinmind.org

abonnement op de Berekrant, uitnodigingen 

voor het Berefeest en jaarlijks twee 

beerberichten over het wel en wee van de 

beer of wolf.

Een stuk Berenbos kopen
Zowel particulieren als bedrijven kunnen 

een stuk Berenbos kopen. De symbolische 

aanschaf van 10 m2 van Het Berenbos kent 

een looptijd van zeven jaar en kost  

€ 525,-. Hiervoor ontvangt u elk jaar twee 

uitnodigingen voor het Berefeest en twee 

vrijkaarten voor ouwehands Dierenpark, een 

abonnement op de Berekrant en een uniek 

certificaat. Daarnaast plaatsen wij de tekst van 

uw keuze op de kavelborden bij de ingang van 

Het Berenbos.

adverteren in de Berekrant
onze trouwe berenbeschermers ontvangen 

vier maal per jaar de 12 pagina’s dikke 

Berekrant, vol nieuws over beren en het werk 

van Bears in Mind. Daarnaast wordt de krant 

aangeboden aan de bezoekers van ouwehands 

Dierenpark. De jaaroplage bedraagt 28.000 

exemplaren. Tegen een geringe vergoeding 

kunnen advertenties worden geplaatst. Er 

kan worden gekozen voor een eenmalige 

plaatsing of voor vier plaatsingen in vier 

achtereenvolgende edities van de Berekrant. 

Een fullcolor advertentie is al mogelijk vanaf 

€ 80,-. 

Het Berenbos beschermen
In Het Berenbos bevinden zich elf berenholen, 

drie berenhutten, een waterval en een vijver. 

Alle berenholen zijn vernoemd naar gebieden 

waar Bears in Mind projecten lopen of hebben 

gelopen. De drie berenhutten hebben namen 

gekregen van opvangcentra. Per jaar kost 

het € 250,- om een berenhol of berenhut te 

beschermen. Hiervoor ontvangt u een bord 

met naamsvermelding in de kraal van Het 

Berenbos, een abonnement op de Berekrant, 

een beschermcertificaat, een uitnodiging 

voor het Berefeest en een vrijkaart voor 

ouwehands Dierenpark. ook de waterval en 

de vijver kunnen beschermd worden. voor de 

waterval betaalt u € 500,- per jaar en ontvangt 

u twee toegangskaarten, de vijver kost 

€ 1.000,- met daarbij drie toegangskaarten.

De ‘Golden Bora’

mailto:info@bearsinmind.org
http://www.bearsinmind.org/Sponsors/stuk-berenbos-kopen
http://www.bearsinmind.org/Sponsors/adoptie
http://www.bearsinmind.org/Sponsors/adverteren
http://www.bearsinmind.org/Sponsors/bescherm-het-berenbos


September leverde in tegenstelling tot vorig 

jaar behoorlijk wisselvallig weer op. Weer 

dat eigenlijk beter past bij de maand waarin 

de herfst begint. Niet alleen de tijd van de 

prachtige kleuren van de bladeren, maar ook 

van beren die steeds meer gaan eten. Dat 

is nodig om de vetreserve te creëren om in 

winterrust te gaan. Langzaam maar zeker zijn 

de beren dan ook lekker vol geworden. In 

november beginnen sommige beren al aan hun 

winterrust. Eten is erg belangrijk, maar spelen 

blijft ook een favoriete bezigheid. Met name 

Igor en Pesho konden bij vlagen geen genoeg 

krijgen van het ravotten.
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vallEnDE BlaDErEn in HEt BErEnBOs

Pesho

MinchoTory

Pesho & IgorWolke

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 95

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 WitWit of lichtblauw

Set berenlepels
Zes luxe zilvertinnen berenlepels in 
geschenkverpakking

Aanbieding! 
van € 59,70 voor € 49,75

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 €   4,95

Dopper drinkfles + jute draagtas € 25,00

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

Geschenkverpakking berenlepels 1 set € 49,75

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

ECO T-shirt met BIM logo (alleen in wit)
Dames S, M, L / Heren M, L, XL € 15,00

Spreekbeurtpakket €   3,00

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

de verzendkosten binnen nederland bedragen € 3,95. Verzending binnen europa kost € 11,-
en voor overige landen betaalt u € 18,- aan verzendkosten.

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

SALE

SALE

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

TIP!
TIP!

Totaal bedrag (inclusief verzendkosten)

Uitv
erkocht

aDOptiE niEuWs                       
De grootste deugniet van Het Berenbos is 
ongetwijfeld Björna. Ze is een absolute ster in 
het provoceren van de andere beren, en was 
ook dol op spelen met de wolven. Daarnaast 
beschikt ze over een haast oneindige 
hoeveelheid energie. Erg handig als je al die 
beren op moet zoeken, en ze blijft zelfs in de 
wintermaanden lekker door Het Berenbos 
scharrelen. Haar karakter verleent haar een 
jeugdige uitstraling, terwijl ze toch al bijna 24 

jaar oud is. Deze eigenwijze tante is opnieuw 
geadopteerd door Jolanda Biever en Aad 
Wallaard.

Pesho is een echte ‘Grote vriendelijke Reus’. 
Broodmager maar wel indrukwekkend toen 
hij in 2014 samen met Maria aankwam, en 
inmiddels uitgegroeid tot een kolos van een 
beer met een prachtige glanzende vacht. Pesho 
heeft al zijn schuchterheid achter zich gelaten, 
en scharrelt heerlijk tevreden door Het 
Berenbos. Spelen vindt hij geweldig, en hij kan 
het prima vinden met alle andere mannetjes 
in Het Berenbos. Nog steeds is hij vaak in de 
buurt van Maria te vinden, en het is altijd mooi 
om het contrast te zien tussen ‘big Pesho’ en 
‘little Maria’. Deze zachtaardige beer is voor 
weer een jaar geadopteerd door een anonieme 
berenbeschermer.

Mincho kwam in 2015 samen met Keta 
naar Rhenen. Zijn gehavende uiterlijk en 
slechte gebit gaven hem het uiterlijk van een 
straatvechter, maar goede voeding en een 
complete gebitsbehandeling hebben ertoe 
geleid dat Mincho er blakend van gezondheid 
bijloopt. Hij geniet bekendheid doordat hij 
in de wintermaanden een nest bouwt in zijn 
veilige hok. Dit doet hij behoorlijk rigoreus, 

werkelijk kilo’s zand en takken worden dan 
het hok binnen gesleept! Deze krachtpatser is 
vanaf 1 november een jaar lang geadopteerd 
door Imar Spaanjaars en Fleur Schreuders. 

In de vorige Berekrant schreven we dat Keta 
vrij was voor adoptie. Dat leverde diverse 
reacties op. Inmiddels is deze kranige tante per 
1 januari 2018 geadopteerd door mevrouw vis.

MinchoKeta

Pesho

Björna

Wij danken alle adoptie-ouders voor hun steun!

mailto:info@bearsinmind.org
http://www.bearsinmind.org/Steun-ons/adopteer-een-bruine-beer/adopteer-een-maleise-beer
https://webshop.bearsinmind.org/
https://webshop.bearsinmind.org/
https://webshop.bearsinmind.org/product/zilvertinnen-theelepels/
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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) adopteer een Maleise beer
Regelmatig is één van de avonturiers te vinden bij de 
observatiepost om de Maleise beren Linh en Cindy te 
voeren. veel belangrijker natuurlijk dan de lekkere hapjes 
zijn alle interessante ‘bereweetjes’ die bijvoorbeeld Jungle 
Jack vertelt. Want deze tropische beren zijn wezenlijk 
anders dan de Europese bruine beren van Het Berenbos. 
Dat is natuurlijk direct te zien aan het verschil in grootte; 
waar een vrouwtjesbeer als Björna rond de 200 kilo 
weegt, stopt de teller bij Linh al bij 60 kilo. En als Pesho 
op zijn achterpoten gaat staan is hij langer dan 2 meter, 
terwijl Cindy nog niets eens 1 meter haalt.

ondanks hun geringe grootte zijn honingberen oersterk! 
Met hun gespierde poten en lange klauwen kunnen ze 
geweldig graven. Erg handig om insecten te vangen! En 
het stelt ze in staat om geweldig te klimmen. Linh zat 
tijdens haar eerste dag in het buitenverblijf al direct 
bovenin de boom. Maleise beren zijn dol op spruiten 
van de kokospalm, fruit, bessen, zaden en insecten. En 
honing natuurlijk! Net als de bruine beren kunnen Linh en 
Cindy geadopteerd worden. Een jaar lang mag u zich dan 
adoptie-ouder noemen van een tropische beer. 
Meer informatie hierover vindt u op onze website 
(www.BEARSinMIND.org).

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,  Annemarie Weegenaar

Eindredactie: Bert de Smidt en Annemarie Weegenaar

opmaak: Wilma Termeer (CardShop.nu, Tiel)

Druk: DKZET offsetrotatie

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!

NL 26 TRIO 025.46.92.664

BEARS IN MIND
Rhenen

Evelien Dennekamp nederland
M.J.c. Winkelman Maasdam
M. van der knaap rotterdam
J.E. popma voorburg
J. Berends lochem
rob’s caribbean surf steendam
H. verheij Den Haag
i. Bosma De Meern
F. peeters kwadendamme
W. smole iJsselstein
Sofie Vanlaar België

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 95

Doneer voor de Beer

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

