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Jaarverslag 2014 stichting PEP-projecten Bernheze
1. Inleiding
2014 was niet alleen een druk jaar, maar stond ook in het teken van de nodige
veranderingen. Zo werden we begin 2014 geconfronteerd met het feit dat per 1
maart de huur werd opgezegd van het klooster waar onze boeken waren
opgeslagen. Ook de stichting Van Mens Tot Mens werd de huur opgezegd. Het in
Heesch pas geopende Kringloopbedrijf kwam in beeld om daar nieuwe huisvesting
te vinden. Na de nodige besprekingen, voorstellen over en weer bleek deze optie
niet haalbaar. Het uiteindelijke aanbod wat de directie van het Kringloopbedrijf
ons deed, was veel te weinig om beide stichtingen onderdak te kunnen bieden.
Een tweede alternatief was beschikbaar, maar ook deze mogelijkheid ging niet
door. Met als gevolg dat we voorshands onze boeken en goederen blijven opslaan in
Heeswijk. Later in het jaar bracht de gemeente haar plannen naar voren om fors op
de subsidies te gaan bezuinigen. Op het budget Internationale Zaken werd voor
maar liefst 30% bezuinigd. Van € 63000,00 naar € 42.000,00. Een echte verklaring
waarom deze sector extra moet inleveren, is tot op heden niet gegeven.
Deze bezuinigingen zouden verder uitgewerkt worden in de Klankbordgroep. De
beleidsregels zouden moeten worden gewijzigd en ook de centrale opslag, de
schuur in Heeswijk, kwam ter discussie. Begin 2015 zal deze discussie afgerond
worden.
In dit verslag zult u ook per onderdeel de resultaten zien van onze reizen in 2014
naar Roemenië. Er is aan diverse projecten hard gewerkt, dankzij de inzet van
bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur is al deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij in
2014 onze doelstellingen gestalte hebben gegeven.
2.

Beleid van onze stichting
Het beleid is opnieuw aangescherpt. Nog meer dan voorheen, is de vraag vanuit
Roemenië bepalend voor ons handelen. Voor 2014 is derhalve de actielijst oktober
2013 maatgevend voor met name de goederen en materialen die nodig zijn.
De uitvoering van het vraaggestuurde beleid wordt zichtbaar in het hoofdstuk
Projecten in Roemenië.

3. Acties.
3.1. Boekenbeurzen
In 2014 zijn er boekenmarkten gehouden in Liempde, Heesch en Loosbroek. Er is
door de boekengroep in 2014 een “grote schoonmaak” geweest. De boeken zijn
opnieuw gesorteerd, het assortiment is danig terug gebracht en wat niet meer
verkoopbaar was, is afgevoerd naar papierhandel van Munster. In de loop van 2015
zal deze actie zijn afgerond. De beurzen werden redelijk tot goed bezocht,
waarbij er nagenoeg altijd een piek is op zaterdagmorgen. Het systeem waarbij
bezoekers hun mailadres achterlaten en vervolgens worden geïnformeerd over de
volgende boekenbeurs, voldoet.
De netto-opbrengst van de boekenbeurzen bedroeg in 2014 € 2.611,73. Dit is een
aanzienlijke stijging in vergelijking met 2013.
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3.2. Kerstmarkt
Op zaterdag 13 en zondag 14 december werd er een Kerstmarkt gehouden in
Cultureel Centrum de Wis te Loosbroek. Opnieuw heeft een grote groep
vrijwilligers onder leiding van Martien van Bergen vele mooie kerststukken
gemaakt. Deze werden in het week-end vlot verkocht. Opnieuw merken we op dat
het toch voornamelijk mensen uit Loosbroek zijn die de Kerstmarkt bezoeken.
Hoewel de activiteit blijft aanspreken,, is het van belang een breder publiek te
trekken.
De netto-opbrengst 2014 lag iets lager dan in 2013: € 1.842,50. Dank aan alle
vrijwilligers.
3.3. Verkoop en “inkoop” kleding.
De samenwerking met de Baby- en kinderkledingbeurs in Heesch is erg goed.
Jaarlijks worden drie beurzen gehouden. Na afloop kunnen we meestal wel drie
personenauto’s volladen met kleding. Waarvan de kwaliteit erg hoog is.
Opnieuw schonk de parochie Loosbroek ons een aanzienlijk bedrag, opgebracht
door de verkoop van oude kleren. Een mooi bedrag van € 836,40 waarvoor dank.
3.4. Kaartverkoop.
Mevrouw Mien van Krieken was ook in 2014 zeer actief met het maken en verkopen
van kaarten voor uiteenlopende gelegenheden. In totaal konden we van haar en
bedrag ontvangen van € 650,00
3.5. Wereldmaaltijd vormelingen
De PetrusEmmausparochie bereidt elk jaar een aantal kinderen voor op hun
vormsel. Hierbij wordt aandacht besteed aan de waarden rechtvaardigheid en
naastenliefde. Onze stichting is bij de voorbereiding betrokken door de nodige info
te verstrekken over onze activiteiten in Roemenië. Het nuttigen van de
Wereldmaaltijd- met simpele ingrediënten en tegen een lage inkoopprijs- heeft tot
doel te laten zien dat er voor iedereen voldoende voedsel is mits het eerlijk wordt
verdeeld. Het voorbereidingsproject eindigt met een wereldmaaltijd in de
Eijnderic. Kinderen en ouders betalen hiervoor een eigen bijdrage. Door scherp in
te kopen, blijft er voor onze projecten in Roemenië een bedrag over van € 247,76
3.6. Giften en donaties
In totaal ontving onze stichting in 2014 een bedrag van € 10.854,57 aan giften en
donaties. Hierbij is de donatie van de parochie Loosbroek t.a.v. verkoop kleding
inbegrepen. Ook een extra gift was het bedrag dat oud-wethouder Donkers bij zijn
afscheid als wethouder had ontvangen en welk bedrag hij aan onze stichting
beschikbaar stelde. Alle donateurs en gevers zijn wij erkentelijk voor hun bijdrage.
3.7. Subsidie.
Over het jaar 2014 ontvingen wij van de gemeente de volgende subsidies:
a. een correctie en nabetaling subsidie 2013: € 1.270,00
b. vier voorschotten per kwartaal ad € 1.837,50 per kwartaal=€ 7.350,0
Dit bedrag is een samenstel van:
1. beleidsregel 25% van opbrengst uit eigen acties tot een maximum van
€ 2.700,00
2. subsidie centrale loods Heeswijk: € 3.000,00
3. subsidie in kosten transport: € 750,00
Het totaal subsidie 2014 bedroeg derhalve: € 8.620,00
3.8.

Sponsordiner.
Aan het sponsordiner 2014 namen 67 personen. Dankzij de inzet van onze
vrijwilligers in de bediening en het personeel van restaurant de Waard, werd het
een prachtige en gezellige avond.. De opbrengst veil enigszins tegen, omdat er
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tekorten ontstonden bij de drank. We bezinnen ons op een andere formule in
2014.
Het diner bracht op: € 684,92
3.9

Verkoop goederen
Soms ontvangen wij goederen die hun weg niet vinden naar Roemenië. Deze
worden zo mogelijk verkocht aan derden. In 2014 leverde dit een resultaat op
van € 516,35

4.

Onze projecten in Roemenië

4.1.

De centrale activiteit in 2014 was toch wel: het renoveren van de school in
Haret.
In het voorjaar is een kleine afvaardiging van de stichting PEP-projecten
Bernheze afgereisd naar Haret om ter plekke te bezien welke activiteiten nodig
zijn, wat de prioriteit moet hebben. Ook is een lijst opgesteld van materialen.
Terug in Nederland is een bouwploeg samengesteld die in de zomer 2014 de
nodige zaken in de school is gaan aanpakken. In het bouwteam zaten naast onze
“eigen”mensen ook twee nieuwe leden, bekwaam in timmeren, metselen en
sanitair.
In de school is een laminaatvloer gelegd, de verwarming is gereviseerd, er is
geschilderd en schoongemaakt. Er is hard en saamhorig gewerkt. Dank aan het
bouwteam voor hun inzet. Deuren zijn gerepareerd, rondom de school is
opgeruimd en schoongemaakt. En er is in de klaslokalen nieuwe LED- verlichting
aangebracht. Ook is de kachel opgelapt en met anti- vries gevuld.

4.2.

Bijdrage bestrating wijnhuis.
Bij één van de huizen waar ouderen wonen en verzorgd worden, is een wijnhuis.
Waar wijn wordt gemaakt door zowel ouderen als jongeren. De oprit vanaf de
straat naar het wijnhuis was bar slecht. De directeur van het Rode Kruis vroeg
onze stichting om geld voor het bestraten van deze oprit. Het bestuur besloot
hiervoor een bedrag van € 2.000,00 ter beschikking te stellen. Tijdens de
zomerreis kon met het resultaat in ogenschouw nemen.

4.3.

TV voor ziekenhuis Vidra
Aan het kleine ziekenhuis in Vidra konden we een tv-toestel beschikbaar stellen
alsmede een aantal medische zaken. De Televisie komt op de kinderafdeling te
staan. Ook hebben wij via een Nederlandse organisatie een verlosbed kunnen
aankopen dat in dit kleine ziekenhuis zeer welkom is.

4.4.

Voor het ouderenhuis in Vartescou, onderdeel van het Rode Kruis Vrancea,
hebben we twee wasmachines en een koelkast gekocht en met de vrachtwagen
meegenomen naar Roemenië. Daar zijn deze apparaten zeer welkom.

4.5.

De gemeente Racaosa ligt aan de voet van de bergen. Dit betekent dat het bereik
van water in de hoger gelegen delen afhankelijk is van de mate van druk die het
water naar boven transporteert. Dankzij de pomp die we hebben aangekocht,
kunnen ook de hoger gelegen huizen van water worden voorzien.

4.6.

De gemeente Racaosa heeft in haar woongebied een aantal sceptic tanks staan
die door de bewoners worden gebruikt. Op gezette tijden moeten deze tanks
leeggemaakt worden; daarvoor dient een gierton. De financiering hiervan kwam
tot stand door een zeer gulle donatie van een inwoner van Schijndel, waarvoor
wij zeer erkentelijk zijn.

4.7.

De leden van de APA hebben niet de mogelijkheid om ieder voor zich machines
en gereedschappen aan te schaffen. Eén van de wensen om gezamenlijk te
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gebruiken was een ploeg. Deze hebben wij in Nederland tegen een schappelijke
prijs kunnen kopen en is met de vrachtwagen naar Roemenië overgebracht waar
deze volop gebruikt gaat worden.
4.8.

Ten behoeve van het Rode Kruis Vrancea zijn zeer veel kleren verzameld en
meegenomen op transport. Het Rode Kruis is doende om tweede handswinkeltjes
te beginnen ipv het uitdelen van kleren en andere zaken. Dit vanuit de filosofie
dat ook mensen met een kleine portemonnee iets betalen ipv gratis. Dat draagt
bij tot het besef dat het kopen van dingen vooronderstelt dat je geld moet
hebben. Ons bestuur ondersteunt deze zienswijze.Het mag echter geen doel
worden dat het verkrijgen van inkomsten voor het Rode Kruis het belangrijkste
is. Primair blijft het erom gaan dat de minst draagkrachtigen tegen een kleine
vergoeding in staat zijn kleren e.d. te kopen.

4.9.

Tijdens de najaarsreis en op basis van de gehouden gesprekken, kwam naar voren
dat onze partners niet goed weten te formuleren wat zij van ons-stichting
PEP-projecten Bernheze mogen en kunnen verwachten/. Het bestuur is van
mening dat we in 2015 aan de slag moeten met dit onderwerp. Daartoe zullen
een reeks besprekingen worden georganiseerd- onder voorzet van Hans
Mekelenkamp- om duidelijkheid te krijgen over elkaars wensen en
verwachtingen.

5.0.
5.1.

Excursieweek
Excursieweek in Nederland.
In 2014 heeft geen excursieweek plaatsgevonden. We hadden gehoopt dat ons
appèl om vooral jongeren te interesseren voor een excursieweek weerklank zou
vinden.

6.0
6.1.

Klankbordgroep Internationale Zaken.
De klankbordgroep Internationale Zaken is in 2014 in een normale setting niet
bijeen geweest. Met normale setting bedoelen we dat de thema’s die sinds einde
2013 waren blijven liggen, geen vervolg meer hebben gehad. Er zijn in 2014 twee
bijeenkomsten gehouden met de klankbordgroep en 1 x met alle vertegenwoordigers van de op dit beleidsterrein actieve organisaties. Al deze
bijeenkomsten hadden gemeen dat het handelde over de voorgenomen
bezuinigingen. Voor de sector Internationale Zaken werd een bezuiniging
aangekondigd van maar liefst 30% , van € 64.000,- nu naar € 41.000,00 straks. De
wethouder wil samen met de klankbordgroep de bezuinigingen verder vorm
geven. Eind 2014 waren de contouren zichtbaar maar definitieve adviezen cq.
Besluiten zijn nog niet genomen.

7.0

Slotwoord.
Ook in 2014 is door vele mensen hard gewerkt aan de vele projecten zowel in
Roemenië als hier in Bernheze. Was er in 2012 en nog een beetje in 2013 sprake
van een zekere onderbesteding(we gaven te weinig uit), in 2014 is dit beeld
gekanteld: we gaven meer uit dan we aan gelden ontvingen. Deze meer-uitgaven
hadden betrekking op onze projecten. Onze vermogenspositie is relatief een weinig
verslechterd. Dat klinkt negatief maar we zijn er als stichting niet voor opgericht
om veel geld te verwerven, maar om meer goede projecten te financieren. Wat
minder vermogen laat zien dat we op de goede weg zitten.

Heesch, 25 april 2015
Eugène Theunissen, secretaris
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