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Stichting	Save	The	Moonbears
Dierenwelzijnorganisatie	Stichting	Save	The	Moonbears
Heeft	ten	doel	het	werven	van	fondsen	voor	-	en	het	ondersteunen	van
organisaties	die	zich	inzetten	voor	het	welzijn	van	dieren.	De	Stichting	
steunt	 en	 helpt	 de	 galberen	 in	 China	 en	 Vietnam,	 en	 de	 honden	 en
katten	in	Azië.	en	beren	in	Thailand.
De	Stichting	wil	in	Nederland	meer	bekendheid	geven	aan	dit	vreselijke
dierenleed	 /	 berenleed	 en	 via	 fondsenwerving	 en	 donaties	 financiële
ondersteuning	 aan	 de	 betreffende	 organisaties	 bieden.	 	 De	 missie	 is
het	verbeteren	van	de	levenskwaliteit	van	de	beren	in	Azië,	het	stoppen
van	dierenleed	en	het	aanleren	van	respect	voor	dieren.

VANDAAG	KREGEN	WE	EEN
DRINGENDE	OPROEP.....!

Twee	beren	hebben	nu	direct	onze	hulp	nodig!	We	hebben	nog	geen
foto’s	 van	 deze	 beren	 en	 we	 weten	 nog	 weinig	 bijzonderheden.....,
maar	het	enige	wat	we	wél	weten	is	dat	zij	zo	snel	mogelijk	hulp	nodig
hebben!	Wanneer	oproepen	zoals	deze	binnenkomen,	moeten	we	snel
handelen.	De	boer	kan	op	elk	moment	zich	bedenken	en	de	beren	weer
doorverkopen,	 zodat	 de	 dieren	 van	 de	 ene	 ellende	 in	 de	 andere
terechtkomen!	 Daarom	 vragen	 wij	 u	 dringend	 om	 ons	 te	 helpen	 deze
beren	te	redden!

De	twee	beren	zitten	al	meer	dan	tien	 jaar	opgesloten	met	een	stalen
katheter	 in	 hun	 buik,	 die	 recht	 in	 de	 galblaas	 zit,	 zodat	 de	 boer
makkelijk	gal	af	kan	tappen.	Een	zeér	pijnlijke	geschiedenis!Wij	hebben
ze	de	namen	Bazan	en	Wendles	gegeven.	Hun	eerste	namen	ooit,	en
het	zal	de	eerste	stap	zijn	op	een	lange	weg	naar	een	vrij	en	gelukkig
bestaan!
We	 hebben	 al	 zóveel	 aan	 u	 te	 danken!	 Zonder	 uw	 steun	 hadden	 wij
niets	 kunnen	 bereiken!	 Door	 uw	 vrijgevigheid	 hebben	 wij	 ook	 Nelson
van	dezelfde	galboerderij	kunnen	redden	(zie	foto	boven).

De	 meeste	 beren	 die	 wij	 redden	 hebben	 nog	 nooit	 een	 dierenarts
gezien.	 Een	 gift	 van	 u	 zal	 ons	 helpen	 in	 de	 kosten	 van	 de	 redding,
chirurgie,	 medicatie	 om	 hun	 pijn	 te	 verzachten	 en	 een	 langdurig
revalidatie-proces	 om	 hen	 te	 helpen	 hun	 jarenlange	 trauma	 te
overwinnen.

P.S	 We	 houden	 u	 op	 de	 hoogte	 over	 deze	 noodsituatie	 van	 de
berenredding,	maar	wij	hebben	nú	dringend	uw	hulp	nodig	om	Bazan
en	Wendles	een	goed	 leven	 te	geven,	want	dát	verdienen	ze,	na	alle
doorstane	ellende!	Ze	hebben	al	zoveel	meegemaakt.......	!	We	moeten
zo	 snel	 mogelijk	 handelen	 en	 de	 beren	 daar	 weghalen	 om	 ze	 in
veiligheid	 te	stellen,	voordat	het	 te	 laat	 is….	 	Wilt	u	ook	mee	helpen?
Alstublieft,	doneert	u	vandaag	nog		voor	de	redding	van	deze	beren.....!

Doneer

DIT	BERENPAAR	ZAL	U	LATEN
ZIEN	WAT	LIEFDE	IS.....

Bonny	 en	 Prins	 zijn	 volkomen	 onafscheidelijk	 van	 elkaar	 nadat	 ze	 17
jaar	geleden	werden	gered	uit	een	galbeerboerderij.	Bonnie	werd	een
maand	eerder	gered	dan	Prince	van	dezelfde	boerderij	 in	2000.	Vanaf
de	dag	dat	ze	elkaar	weer	zagen,	zijn	ze	constant	bij	elkaar.
	
Het	 is	 ongelooflijk	 dat	 deze	 twee	 beren	 het	 overleefd	 hebben.	 Zij
werden	 gevonden	 in	 z.g.	 “squeeze	 kooien”,	 smalle	 kooien	 waarin	 de
beer	alleen	maar	plat	 kan	 liggen	en	zich	niet	 kan	bewegen,	 zodat	de
katheter	beter	op	zijn	plaats	blijft	zitten	voor	het	aftappen	van	gal.

Het	aantal	beren	die	zijn	gered!
Chengdu
Beren	gered:	286	waarvan	er	nog:	98	in	leven	zijn.
Nanning
Beren	gered:132:	waarvan	er	nog	122	in	leven	zijn
__________________________________
CHINA:
Gered	in	totaal:	418	nog	in	leven	220	beren

VIETNAM:
Beren	in	Vietnam:	175	nog	160	in	leven

BEIDE:
Totaal	gered	593	in	leven:	380

	

120	honden	gered	uit	een	slachthuis

De	120	honden	die	in	Changchun	gered	werden,	kwamen	gisteren	om
14	uur	22	bij	ons	asiel	aan.	We	waren	3	uren	bezig	om	de	dieren	op
hun	 gemak	 te	 stellen,	 we	 gaven	 ze	 eten	 en	 speelden	 met	 hen.	 Ze
waren	 uitgeput	 door	 de	 lange	 reis,	 maar	 opgewonden	 van
nieuwsgierigheid	naar	hun	nieuwe	leven.
Eén	teefje	was	zwanger	geraakt	in	het	slachthuis,	en	baarde	6	kleintjes
in	 de	 vrachtwagen.	 Ze	 bleven	 allemaal	 in	 leven	 en	 maken	 het
uitstekend.
	
Aan	 de	 beide	 vossen,	 die	 we	 uit	 de	 bontboerderij	 bevrijdden,	 wordt
speciale	zorg	besteed.	We	schieten	al	aardig	op	met	het	bouwen	van
een	 heerlijk	 park	 voor	 deze	 dieren.	 Ze	 kunnen	 dus	 hun	 hele	 verdere
leven	 genieten,	 temidden	 van	 bomen,	 gras	 en	 ruimte.	 	 Het	 gaat	 van
dag	tot	dag	steeds	beter.	Zelfs	het	weer	is	fantastisch	geweest,	zonnig
en	met	een	zacht	briesje.	En	overal	zijn	groen	en		prachtige	bloemen	te
zien.
	

Doneer	voor	al	het	goede	werk	wat	Marc	doet

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	ciskadehilster@moonbears.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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