Jaarverslag 2013 Stichting PEP- projecten Bernheze
1. Inleiding
Na een jaar van reflectie(2012) pakten we in 2013 de positieve draad weer
op. Tal van problemen en projecten vroegen om de aandacht van bestuur en
vrijwilligers Het DB en het AB vergaderden elk ongeveer 1x per zes weken.
Naast het bestuur waren de Laadploeg, de werkgroep Kleding, de werkgroep
Boeken en de werkgroep Sponsordiner weer zeer actief. Als laatste noemen
we graag de werkgroep Kerstmarkt en mevr. Mien van Krieken die weer
talloze kaarten maakte waarvan de opbrengst ten goede kwam van onze
projecten in Roemenië. Het bestuur complimenteert al deze vrijwilligers
voor hun inzet en tijd die zij geven aan de activiteiten van onze stichting.
Ook een speciaal woord van dank aan onze donateurs en sponsoren.
Ook in 2013 heeft de gemeente Bernheze een beleid Internationale Zaken
gevoerd dat vele organisaties als positief ervaren. Op basis van een aantal
beleidsregels werd er op een verantwoorde wijze gebruik gemaakt van de
subsidie- mogelijkheden.
Tijdens de Jaarvergadering in mei 2013 hebben we afscheid genomen van Jo
van Kreij. Jo is een ruim aantal jaren bestuurslid en adviseur geweest van
onze stichting. Zijn belangstelling ging vooral uit naar de land- en tuinbouw
en de veeteelt. De boeren in Roemenië hebben veel van Jo kunnen
opsteken, want zijn kennis was groot. Jo, hartelijk dank voor je enorme
inzet!!
Begin oktober werden wij opgeschrikt door het overlijden van Jos Sweep, in
de leeftijd van bijna 69 jaar oud. Vanaf het ontstaan van onze stichting was
Jos zeer nauw en intensief betrokken bij nagenoeg alle activiteiten die wij
ontplooid hebben. Jos was het boegbeeld van onze stichting. In het bestuur
vervulde hij vele jaren de functie van penningmeester. Daarnaast
organiseerde hij mede de sponsordiners en was hij betrokken bij de
boekenbeurzen. Jos was op vele plekken in de samenleving actief. Betrokken
en sociaal, stond altijd voor een ander klaar en was in voor een goede mop.
Wij zijn Jos ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor de Heesche /
Bernhezer gemeenschap heeft gedaan. Op vele plekken wordt hij gemist.
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Beleid van onze stichting.
In 2013 hebben we de in 2012 getrokken lijn voortgezet. Het accent kwam
ook dit jaar meer te liggen op voorbeeld- projecten in de land- en tuinbouw.
De ontwikkeling van de APA’ s is divers. In Racaosa heeft de APA 300 leden
en een DB van 5 personen, terwijl de APA Verdea met haar 40 leden meer
aandacht wil geven aan de dierhouderij en fruit: bosbessen en
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vruchtbomen. Bij de APA Marasesti worden langzaam de gevolgen duidelijk
van de kennis en inzichten die men tijdens de excursies in Nederland heeft
opgedaan.
Bij het Rode Kruis district Vrancea neemt de vraag naar nachtopvang toe.
Daarnaast worden steeds meer ouderen in kleine verzorgingstehuizen
opgevangen. Er zijn 4 nieuwe woningen in ontwikkeling. Ook is er op het
Roma- oord in Marasesti een tweede toiletgebouw gerealiseerd.
Met de gemeente Marasesti is gesproken over de mogelijkheden om enkele
speelveldjes in te richten. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het
schooltje in Haret. Onze stichting besluit een projectplan voor deze school
te gaan maken.
In 2013 zijn we er niet in geslaagd ons bestuur uit te breiden dan wel te
verjongen.
Op 5 april heeft het bestuur en een aantal vrijwilligers/ medewerkers een
bezinningsbijeenkomst gehouden in Steijl. Dit onder leiding van Winfried
Timmers. Doel van de dag was onze motivatie te verwegen dan wel te
heroverwegen. Doelstellingen werden opnieuw geformuleerd terwijl de
aanwezigen hun motivatie spiegelden aan deze doelstellingen.

Acties
Boekenbeurzen.
Opnieuw zijn er beurzen gehouden in Heesch, Loosbroek, Liempde en
Cuijk.
In 2013. De huisvesting voor onze boeken was in 2013 een belangrijk
aandachtspunt. We hebben de boeken niet langer opgeslagen in de schuur
in Heeswijk, maar overgebracht naar het voormalige klooster
Benedictinessen in Oss. De faciliteiten in het klooster zijn in alle opzichten
beter. Samen met de st. Van Mens Tot Mens huren we deze ruimte. Rond
oktober 2013 wordt duidelijk dat het verblijf in het klooster eindig is; per
1 maart 2014 wordt ons de huur opgezegd. We gaan uitkijken naar een
alternatief en denken dit te hebben gevonden door ruimte te huren bij het
nieuwe Kringloopbedrijf in Bernheze. Nadat wij het pand en de beschikbare
ruimte bekeken hadden en onze wensen aan ruimte kenbaar hadden
gemaakt, ontvingen wij een schriftelijke offerte waarin stond dat wij een
200m2 konden huren tegen een prijs van 2500 euro. Dit samen met de st.,
Van Mens Tot Mens. Bij een volgend bezoek aan het Kringloopbedrijfwaarin PEP en de st. Van Mens Tot Mens de totale ruimte
zouden verdelen, bleek de werkelijkheid slechts ongeveer 80m2 groot.
Ondanks vervolggesprekken en het proberen weg te werken van
“misverstanden”over de hoeveelheid m2, hebben we het plan om bij de
Kringloop gehuisvest te worden, losgelaten. De mogelijkheid om aan het
Kringloopbedrijf boeken te verkopen , is een optie die nog steeds open
Is.
De netto-opbrengst van de verkoop boeken bedroeg € 2.096,00
Verkoop kleding.
Van diverse kanten wordt kleding ter beschikking gesteld. o. a. via de in
Heesch gehouden baby- en kinderkledingbeurzen. Inmiddels werken we
met deze organisatie van deze beurzen goed samen. De werkgroep Kleding
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sorteert de kleren uit en verpakt deze in dozen ter verzending. Restanten
kleding worden doorverkocht. Via de parochie Loosbroek ontvingen wij
wegens verkoop kleding een mooi bedrag van € 606,00
Kaartenverkoop
Mevrouw M. van Krieken maakt al vele jaren kaarten. Kaart bij gelegenheid
van geboorte, kerstmis, overlijden, verhuizing of verjaardag. De opbrengst
komt geheel ten goede aan de activiteiten van onze stichting.
Ook in 2013 werd een mooie opbrengst genoteerd van € 500,00. Waarvoor
onze hartelijke dank.
Kerstmarkt
Op zaterdag 14 en zondag 15 december werd in Cultureel Centrum de Wis
de kerstmarkt gehouden. Met name de inwoners van Loosbroek maken van
deze markt gebruik om kerststukken te kopen. Een flinke groep vrijwilligers
is vanaf woensdag onder leiding van Martin van Bergen bezig om vele
tientallen kerststukjes te maken. Naast de Wis waren we ook met
Kerststukjes aanwezig bij de Kerstviering van de Binckhorst. De daar
gekozen formule leende zich niet goed voor de verkoop, zo bleek.
Het bestuur is de vrijwilligers erkentelijk voor hun inzet.
De opbrengst van de Kerstmarkt bedroeg netto € 2.188,55
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Wereldmaaltijd Vormelingen.
De Petrus Emmaus Parochie bereidt elk jaar een aantal kinderen voor op
hun vormsel. Eén van de aandachtspunten die men de kinderen voorhoudt
is naastenliefde en rechtvaardigheid. Afgeleid hiervan is het nuttigen van
een wereldmaaltijd(goed voedsel tegen een zo laag mogelijke prijs) een
voorbeeld om te laten zien dat er voor iedereen voldoende voedsel is op
deze wereld , mits men het rechtvaardig verdeelt. Onze stichting vertelt in
dit kader iets van onze activiteiten in Roemenië. Aan het eind van het
project wordt er in de Eijnderic een wereldmaaltijd gekookt en genuttigd.
Kinderen en ouders betalen voor deze maaltijd een bijdrage.
De netto-opbrengst bedroeg € 172,00
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Sponsordiner.
De mogelijkheid om ook in Loosbroek een sponsordiner te organiseren,
bestaat niet meer. Het bestuur heeft ervoor gekozen eenmaal per jaar in
Heesch een sponsordiner te houden.
Tevens is er voor gekozen om te werken met een eenheidsprijs(eten en
drank); deze werd vastgesteld op € 42,50. Een deel van de drank kon
worden gesponsord. Het aantal deelnemers was enigszins kleiner dan in
2012. De combinatie minder deelnemers en extra kosten drank,
betekenden dat de netto=opbrengst in 2013 € 647,55 bedroeg.
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Verkoop goederen.
Er worden soms materialen en goederen aangeboden die nog bruikbaar
zijn, maar niet passen in onze projecten. Waar mogelijk worden deze
doorverkocht.
De opbrengst verkoop goederen bedroeg in 20123: € 528,00
Giften en donaties:
Dankzij de vaste donateurs en de incidentele giften, kan onze stichting
haar projecten blijven realiseren.
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De opbrengst in 2013 bedroeg: € 4.345,00
Subsidie
Van de gemeente ontvingen op basis van de beleidsregels een bedrag van
€ 6.000,- plus een correctie 2013 en nabetaling 2012, ontvangen begin 2014
van € 760 en € 510,00 = totaal een subsidie van € 7.270,00.
In dit bedrag zit de bonus van 25% tot een maximum van € 2.700,00,
subsidie ad € 3.000,00 ten behoeve van huur schuur en een bijdrage van
€ 750,00 in de kosten van vervoer
Projecten in Roemenië of voor Roemenië
Vuilniswagen naar Racaosa.
De gemeente Racaosa had de wens om een vuilniswagen aan te schaffen. Na
lang zoeken en onderhandelen werd er een goede tweedehands vuilniswagen
gevonden én gekocht. De gemeenten Racoasa en Bernheze staken elk
€ 5.000,-in dit project. Onze stichting PEP -projecten vulde dit aan . Op 16
januari 2013 was het zover. Drie Roemeense mannen kwamen uit Boekarest
gevlogen om de vuilniswagen naar het thuisland te brengen. Op het plein de
Misse werd rond 10.30 uur het startschot gegeven. Wethouder Donkers
overhandigde de drie chauffeurs de autosleutels en wenste hen veel succes.
Proefprojecten
Eerder al meldden wij U dat we de microkredieten gaan afbouwen. Met
name de resultaten van de investeringen en het terugbetalen van het
krediet aan het APA- bestuur lieten te wensen over.
Wel zal de HAS in den Bosch de mogelijkheid bezien of een Roemeense
student en beregeningsprogramma kan opstarten. Ook in het dorp Homocea
bestaat een grote behoefte , door de voortdurende droogte in met name de
zomer, aan een beregeningsproject.
In meerdere dorpen wil PEP de mogelijkheden bezien om proefprojecten op
te zetten waardoor meer kennis beschikbaar komt voor de lokale boeren.
Bezoek Roemenië oktober 2013.
Een bezoek aan de projecten in Roemenië heeft tot doel om te zien wat de
stand van zaken is ten aanzien van de uitvoering van door ons gesteunde
projecten. Een tweede doel is het in beeld brengen van de wensen en
ideeën ten aanzien van nieuwe projecten.
Van 3- 8 oktober heeft een groep van 17 personen een bezoek aan Roemenië
gebracht. Van deze groep vervoerden er 4 personen per vrachtwagen
goederen naar onze projectgebieden.
Reis ,in- en uitladen van goederen en de diverse gesprekken verliepen goed.
Gesprek met APA Racaosa.
Het DB van de APA bestaat uit 5 leden, terwijl er 300 leden zijn. Aan
samenwerking met andere APA ’s heeft men geen behoefte. Het idee om een
bakkerij op te zetten heeft men losgelaten; men denkt nu aan een winkel
waar men dagelijks benodigde agrarische benodigdheden kan kopen. De APA
is op zoek naar een soort loonwerker die voor de kleine boeren
werkzaamheden kan verrichten. Ook heeft men voor diverse
landbouwwerktuigen belangstelling o.a. een maaidorser.
De vuilniswagen functioneert goed, tweemaal per week wordt er vuilnis
opgehaald. Op de vraag wat PEP voor hen kan betekenen, wordt gezegd:
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werktuigen voor de APA- leden,prioriteit leggen bij water en scholen.
Reparatie dak school Verdea. Tank voor het legen van septic tanks.

Gesprek met APA Verdea
De APA in Verdea telt 40 leden, met 300 stuks vee en 150 bijenfamilies.
Men wil verder de dierhouderij ontwikkelen, maar ook aandacht geven aan
vruchtbomen en bosbessen. De APA heeft subsidieverzoeken in gediend bij
de EU. Het subsidie wordt door de APA ontvangen, deze keert hiervan 85%
uit aan de leden en de overige 15% wordt gebruikt voor de
organisatieopbouw van de APA. Al pratende over een vermeerdering van
opbrengsten, wordt de idee gelanceerd aan hooi en luzerne mineralen toe te
voegen, waardoor hoogwaardig voedsel voor het vee ontstaat. Dat is een
langzaam proces, maar op den duur betaalt het zich uit. De APA zal enkele
plannen nader uitwerken en t.z.t. met Hans Mekelenkamp bespreken.
Rode Kruis district Vrancea
Met de directeur van het Rode Kruis wordt meerdere malen intensief
gesproken. De nachtopvang groeit, uit wel 20 dorpen en stadjes komen
hulpvragen voor nachtopvang. Gemeenten leggen deze vraag bij het Rode
Kruis neer,omdat men geen raad weet met deze groep mensen, vaak
behorend tot de allerarmste groepen. Inmiddels zijn er vier kleinschalige
voorzieningen voor Ouderen gerealiseerd en locaties voor daklozen. Mensen
die uit hun woning worden gezet, worden opgevangen in
noodopvang(containers) Er worden dagelijks 40 maaltijden verstrekt. In het
Roma- oord bij Marasesti is een tweede toiletpartij gerealiseerd. DE door
PEP beschikbaar gestelde € 4.000,00 zijn besteed een keldertrap in het
nieuwe gebouw en ook voor de aanschaf van een vrieskist en koelkast. De
directeur vraagt naar mogelijkheden van speeltoestellen voor in de
omgeving tweede toiletpartij Roma-oord Marasesti. Samen worden de lijsten
2014 doorgenomen van goederen die men nodig heeft. Het Rode Kruis kent
ongeveer 60 vrijwilligers.
Gemeente Homocea
Door de strengere wetgeving vanuit Brussel kunnen de kleine slachterijen
niet meer bestaan. Hier werkten vooral Roma. Dankzij bijdragen van de
Wereldbank kunnen een aantal scholen in Homocea worden opgeknapt. Door
gebrek aan leiderschap en de onmacht gezamenlijk subsidies aan te vragen
is de APA uiteengevallen. Wel is er behoefte aan machines en aan mensen
die als loonwerker optreden.
Gemeente Marasesti
De burgemeester is blij met het schoolmeubilair en zegt toe die over de
scholen te gaan verdelen. Er is in Marasesti behoefte aan speeltoestellen in
kleine speeltuintjes. Blij is de burgemeester ook met het voornemen van PEP
om de basisschool in Haret te gaan opknappen. De directrice zal een lijst van
benodigde zaken maken.
APA Marasesti:
De APA wordt langzamer stabiel. Er zijn een aantal boeren die duidelijk de
leiders zijn. Uiteindelijk, ondanks een aantal problemen, hebben de
verstrekte kredieten hun rol wel vervuld. Ook de excursies in Nederland
hebben een positieve invloed gehad op de wijze van denken en werken.
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Vanuit PEP wordt benadrukt dat zij weliswaar excursies wil blijven
organiseren, maar dat men zich allereerst op de jongeren wil richten. Ook
wil PEP agrariërs ontvangen en begeleiden wanneer zij in Nederland
machines willen kopen .Optimisme? Over vijf jaren bestaat de APA nog
steeds.
5.1.Excursie 2013 in Nederland.
Op dinsdag 27 augustus arriveren 9 Roemenen op vliegveld Eindhoven.
Logies zijn gevonden bij Manage de Wijsthoeve in Heesch. Er worden inkopen
gedaan, waarna wordt gegeten.
De volgende dag worden door de groep en hun begeleiders een tweetal
schapenbedrijven bezocht.
Op donderdag gaat men naar de Hogere Agrarische School(HAS) waar Bert een
inleiding verzorgt over de ontwikkeling in de Nederlandse Land- en Tuinbouw.
In de kassen en buitentuin wordt stilgestaan bij de teelwijze van diverse
gewassen. Veel aandacht is er voor de substraatteelt waardoor per vierkante
meter een hogere productie wordt bereikt; dit is gebeurd onder druk van de
milieu- eisen.
Na het middagmaal wordt een bezoek gebracht aan loonbedrijf Verstegen.
Deze staat klaar om met een pakketpers hooi te gaan inpakken. De
werkzaamheden van deze loonwerker bestaan vooral teel -en oogstwerk van
gras, graag en mais.
Ook is er veel belangstelling voor de zogeheten Belgische Blauwe Koeien,
afkomstig(natuurlijk) uit België en deze worden hier afgemest.
Vervolgens wordt koers gezet naar de familie v.d. Pas die na de grote
varkenspest het bedrijf heeft omgezet in een geitenhouderij. Hij heeft
momenteel 1700 melkgeiten en 500 opfokgeiten. Er wordt uitleg gegeven over
de rassenkeuze en het fokprogramma. Na een aantal magere jaren, is de
opbrengst van de geitenmelk weer goed zodat men ook verder kan investeren.
Vrijdags staat vooral in het teken van het bezoek aan Verkuijlen, het bedrijf
van de aardbeien en de asperges. Poolse werknemers plukken de aardbeien en
doen deze per 500 gram in doosjes. Het bedrijf heeft 100 ha ter beschikking,
verspreid over vier locaties. Naast asperges en aardbeien is men sinds kort
ook begonnen met kersenteelt.
Op zaterdag gaat men naar een akkerbouwbedrijf van 45 ha met tarwe,
suikerbieten en mais. Vanwege de leeftijd is men gestopt met aardappelen en
varkens. Na de zondagse rust vertrekt men op maandag naar Boer Spierings in
Oss. Doel van dit bedrijf is om productie en verkoop aan consumenten dicht
bij elkaar te houden. Een grote landwinkel is daarvan het bewijs. In de
uiterwaarden wordt het eigen vee geweid. Aan de hand van dia’s wordt
getoond hoe het bedrijf werkt. Ook is er een viskwekerij. Door de
economische crisis is de verkoop forst teruggevallen.
Na een gezellige slotavond, werd de excursieweek afgesloten en de Roemenen
vertrokken weer naar hun land van herkomst.
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6.1.Klankbordgroep Internationale Zaken gemeente Bernheze.
De klankbordgroep is in 2013 slechts tweemaal bij elkaar geweest. Er is vooral
gesproken over het actualiseren van de beleidsregels en de stappen die gezet
moeten worden om Fair Trade Gemeente te worden. Onze stichting werd in
de Klankbordgroep vertegenwoordigd door de secretaris, Eugène Theunissen
7.1.Slotwoord.
In 2013 is veel werk verricht. De activiteiten zijn in vergelijking met 2012
toegenomen zodat we datgene wat we onderkenden in 2012- een zekere
onderbesteding- al enigszins konden tegengaan
Wel blijft de noodzaak aanwezig om ons beter te verbinden met het
bedrijfsleven waardoor ook meerdere sponsoren cq. Donateurs ons werk
zullen gaan ondersteunen.
Heesch, 5 januari 2015
Eugène Theunissen ,secretaris
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