PEP-TALK
Nieuwsbrief over
Roemenië
Nr. 2, Jaargang 14, juni 2015
, 2005
Stichting PEP-projecten Bernheze
website

www.pepbernheze.nl

Secretariaat: Nelson Mandelastraat 3 5384 BK
Heesch
T: 0412 452208 M: e.theunissen44@ziggo.nl
Rabobank NL84 RABO 0120 027 313

De laatste nieuwtjes……………………………

ophalen/brengen goederen

Hebt u nieuwtjes voor de volgende
uitgave? Wilt u iets vertellen over uw
vrijwilligerswerk? Neem dan contact op
met Joop van Zeeland (0412-612479),
jvanzeeland@zonnet.nl

Het bestuur krijgt van particulieren nog
wel eens de vraag waar men boeken of
kleding in kan leveren. Indien mogelijk
vraagt het bestuur de spullen op
onderstaande punten aan te leveren.
(Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u
bellen naar de bijgevoegde
telefoonnummers. Ook om een afspraak
te maken om goederen te brengen)
Heesch: Harrie Roelofs (0412-452634)
Nistelrode/Vorstenbosch: Joop van
Zeeland (0412-612479)
Heeswijk/Loosbroek/Dinther: Riet van
Dinther (0413-229507) of Rientje van
Zoggel (0413-228830).

Het sponsordiner vond plaats op
zaterdag 25 april in restaurant De Waard
te Heesch.
De opkomst was goed te noemen: 90
gasten! De sfeer was gemoedelijk en de
service van De Waard was zoals
vanouds!
Leden van het bestuur hebben dit jaar
bedrijven binnen de kernen van de
gemeente Bernheze benaderd, om de
Stichting meer bekendheid te geven en
om meer deelnemers voor het diner te
‘strikken’. Het bestuur heeft bedrijven
persoonlijk bezocht en bij een aantal
bedrijven een oproep in de bus gedaan.
Het resultaat was in ieder geval dat er
meer gasten waren tijdens het diner.
Daarnaast kwamen er extra giften
binnen. Dank aan alle vrijwilligers,
gasten en sponsoren.

Financieel verslag en jaarverslag
2014.
Op de website van www.pepbernheze.nl
treft u het financieel verslag 2014 aan en
ook het jaarverslag. U vindt deze
verslagen onder de knop ‘Stichting’. Ga
dan naar ‘jaarverslagen’.
In het financieel verslag wordt een
verantwoording gegeven omtrent de inen uitgaven van het betreffende jaar.
Het bestuur plaatst daar graag een
opmerking bij. Onder de post ‘giften’
staat een bedrag wat is samengesteld uit
de kosten die worden gemaakt voor de
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reis- en verblijfskosten van de mensen
die meegaan tijdens het werkbezoek.
Deze vrijwilligers betalen deze kosten
zelf door die als gift aan de Stichting te
schenken.
Het jaarverslag geeft de acties en
activiteiten weer die gedurende het jaar
2014 zijn ondernomen.
Reacties kunt u uiteraard altijd kwijt bij
het secretariaat van de Stichting. (Zie
logo).

Werkbezoek 2015
Van 27 augustus t/m 3 september gaat
een groep vrijwilligers weer naar
Roemenië. Ook Ad Donkers, die bij zijn
afscheid als wethouder, geld doneerde
aan Stichting Pep zet zich tijdens dit
werkbezoek als vrijwilliger in.
Naast het brengen van goederen voor
het Rode Kruis, voor schooltjes en voor
boeren, gaat deze groep aan de slag bij
het schooltje in Haret. Vorig jaar werden
daar nieuwe vloeren gelegd, werd de cvinstallatie in werking gesteld en werd de
school schoongemaakt en aangekleed.
Nu worden er in het gebouw enkele
toiletten aangelegd (deze waren nu
buiten de school gesitueerd, net zoals op
onderstaande foto).
Omdat er geen stromend water en geen
riolering aanwezig zijn, worden ook deze
aangelegd. Een projectgroep is samen
met de gemeente en de school
een plan van aanpak aan het opstellen.

“De vrijwilligers uit Nederland hebben
een week lang gewerkt om de CV van de
school “aan de praat te krijgen”. Ook
hebben ze laminaat gelegd, geschilderd
en er is verlichting aangebracht.
17 Nederlandse vrijwilligers hebben
gedurende een week aan de basisschool
van Haret Marasesti, gewerkt. De school,
met drie klassen waarin 25 leerlingen en
25 kleuters zitten, is op deze manier
klaar gemaakt voor het nieuwe
schooljaar. De leden van de stichting Pep
Heesch komen sinds 1999 in Marasesti
en hebben elk jaar weer een bijdrage
geleverd aan de verbetering van de
levensstandaard van de stad. Deze keer
hebben de vrijwilligers een CV
gemonteerd die al aangeschaft was maar
het niet deed, is er laminaat gelegd ,
verlichting aangelegd en hebben ze de
school geschilderd. Het moderne
meubilair is ook vanuit Nederland
meegebracht. Al zijn er nog steeds
werkzaamheden nodig om de school af
te krijgen, de leeromgeving (leerklimaat)
is verbeterd. Sterker nog, voor volgend
jaar hebben de Nederlanders zich
voorgenomen om een natte groep te
realiseren (bouwen?).
“Onze band met de school is sinds twee
a drie jaar specialer geworden. Lang van
tevoren, voordat we hierheen komen,
zijn we met voorbereidingen begonnen
om deze werkzaamheden te
bewerkstelligen en we zijn blij dat we de
leerlingen die hier les krijgen, kunnen
helpen. Wij hopen dat onze
werkzaamheden een goede invloed op de
kinderen zullen hebben en misschien dat
deze daardoor ook beter zullen leren”,
heeft Harry Roelofs gezegd, de voorzitter
van stichting Pep.

Artikel in Roemeense krant n.a.v.
werkbezoek 2014.
(Het originele krantenartikel staat op de
website er de knop ‘Nieuws’)
(onderstaand artikel is een vertaling van
de tekst uit de Roemeense krant).

De Nederlandse vrijwilligers zijn
gedurende de dagen dat zij gewerkt
hebben aan de school uit Haret een goed
voorbeeld hoe je met ijver en efficiëntie
iets kunt bereiken. De vrijwilligers zijn
met een vrachtauto vol met spullen die
ze nodig hadden gekomen, inclusief
steigers. Ze hebben gewerkt zonder hulp
te vragen aan de lokale autoriteiten. De
Nederlanders zijn gisteren alleen maar
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Boekenbeurs Liempde
Marij van Wijlick staat al jaren met
boeken op de jaarlijkse boerenmèrt te
Liempde.
Deze markt wordt steeds op de tweede
paasdag gehouden en is geheel in oude
stijl. Er mag bijvoorbeeld geen plastic
worden gebruikt, want dat was er
vroeger niet. Marij maakt daarom
stoffen tassen waar de kopers hun
boeken in kunnen doen. Gelukkig mogen
er wel Euro’s worden gebruikt, zodat
Marij de opbrengst van de verkochte
boeken aan onze Stichting kan geven.
Marij krijgt veel boeken uit Liempde en
omgeving binnen en verkoopt er vaak
andere boeken dan tijdens onze
boekenmarkten in Heesch en Loosbroek.
Dit jaar hebben haar man Guus en onze
secretaris Eugène haar geassisteerd.
Vanaf deze plaats een speciale dank aan
Marij!
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even gestopt met werken om deel te
nemen aan de festiviteiten rondom het
feit dat de werkzaamheden aan de CV
afgerond waren, waarna ze gelijk terug
aan werk gingen. Sommige waren bezig
met de afwerking van de verlichting,
anderen waren bezig met de laatste
dingen van de installatie, terwijl een
paar dames diverse figuurtjes op de
oude muur tekenden om op zo’n manier
de kinderen vrolijk te maken.
De Nederlanders willen ook de volgende
jaren komen.
De vertegenwoordiger van de lokale
autoriteiten hebben de vrijwilligers
bedankt omdat ze naar Marasesti komen
en elk jaar de stad helpen: ”Deze week
hebben we veel bijzondere mensen
gehad die ons geholpen hebben. De CV
was alleen maar voor de helft
gemonteerd maar zij hebben de
werkzaamheden afgerond. We
waarderen alles wat jullie voor ons
gedaan hebben en we verwachten jullie
ook in de volgende jaren. We hopen dat
we door kunnen gaan met de projecten
waaraan we begonnen zijn” zei Mirela
Novetschi, directeur van de school nr. 2
Marasesti en ook coördinator van de
school in Haret.
De burgemeester Valerica Chitic gezegd
dat de vrijwilligers uit Nederland hebben
laten zien dat ze veel liefdadigheid
hebben door elk jaar naar Marasesti te
komen en op verschillende manieren te
helpen: “We bedanken jullie omdat jullie
deze school geholpen hebben en voor
het feit dat jullie bij ons zijn gebleven al
zoveel jaren” aldus de burgemeester.
De vrijwilligers hebben aan de school
twee schilderijen geschonken en hebben
speelgoed aan de kinderen uitgedeeld.
De leden van de stichting Pep Heesch
zijn in contact gekomen met Vrancea
zowel door de Rode Kruis uit Nederland
als uit Roemenië. De eerste keer heeft
de stichting bijgedragen aan het
aansluiten van de huizen van de Roma’s
aan water in de wijk Modruzeni in het
jaar 2000 en sindsdien zijn ze elk jaar
terug gekomen naar de armste stad van
Vrancea”.

3

