Het Rode Kruis heeft in het projectgebied
een nieuw verzameldepot gebouwd,
waar
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De laatste nieuwtjes……………………………
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 Rode Kruis had een nieuw
verzameldepot, waar we bijna alle
goederen konden lossen. Van daaruit
worden de materialen naar de bestemde
locaties gebracht. Hier een foto van de
dozen met kleding.

werkbezoek Roemenië
Wellicht heeft u ergens al iets over ons
bezoek aan Roemenië gelezen. Ook
hebben de meeste vrijwilligers tijdens de
barbecue een diapresentatie gezien.
Binnenkort verschijnen er ook een aantal
foto’s op de website, onder de knop
‘foto’s’.
De laadploeg had weer vakkundig twee
opleggers gevuld met allerlei goederen.
Vooraf was er met de partijen in
Roemenië overlegd welke materialen
men daar nodig had. Fijn om te weten
wat we mee moesten nemen. Het werd
weer een gepuzzel om alles in de
opleggers te krijgen, maar dat was weer
gelukt. Belangrijk was vooraf te weten
wat waar gelost moest worden, zodat
alles maar een keer uitgeladen hoefde te
worden.

Het grootste werk was het plaatsen van
een toiletgroep en wasbak. Ook voor
aanvoer van water en afvoer van vuil
water moest het nodige werk worden
verzet. Met een temperatuur van ruim
34 graden was het, zeker overdag,
zweten geblazen.
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verslag
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Er waren ook tegenvallers: de
sceptictank was niet op tijd voorradig en
het graven van een sleuf voor de aanleg
van de waterleiding werd in fasen
uitgevoerd. Dat betekende dat alles pas
functioneerde toen we weer terug waren.
Toch was het meeste toen al gebeurd.
De kinderen en leerkrachten kunnen
binnen de school naar het toilet en er is
stromend water. De hygiënische
omstandigheden zijn stukken verbeterd.

Ook het schooltje in Haret, wat we vorig
jaar hadden opgeknapt zag er nu veel
netter uit!
Er wordt flink verbouwd en gerenoveerd.
Omdat Roemenië zich ook dient te
houden aan de Europese regels,
betekent dat bijvoorbeeld dat
instellingen veel moeten investeren in
keukens (potten, pannen, koelkasten,
wasbakken etc.). Extra geld krijgt men
daar niet voor.
Het Rode Kruis, enkele schooltjes en de
gemeente in het werkgebied, hebben al
wensen voor het komend jaar.
Alle vrijwilligers kijken met een goed
gevoel terug op de dagen in Roemenië.

Een lege schuur? Dat is maar tijdelijk.
We gaan samen weer aan de slag om
goederen (en geld) bijeen te krijgen voor
het volgende jaar.

barbecue
We kijken terug op een gezellige
barbecue bij Dinie en Harrie Roelofs. Het
weer was prima. De opkomst was groot
en bijna alles was op! (er waren slechts
enkele sausjes en stokbroden over: een
teken dat het goed smaakte).
Tinie had weer voor een diapresentatie
gezorgd, die een mooi beeld gaf van de
werkzaamheden in Roemenië.
Zo wordt voor eenieder zichtbaar waar
Stichting Pep voor staat.
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Ook is er gewerkt aan twee pompen en
zijn er allerlei kleine klusjes uitgevoerd.
We zagen op verschillende locaties ook
veel goederen terug die we vorig jaar
hebben afgeleverd.
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boekenbeurs
Op 31 oktober en 1 november vindt in de
Wis te Loosbroek weer de jaarlijkse
boeken- en platenbeurs plaats. De
laadploeg en bestuursleden zorgen voor
het opzetten en afbreken van de
kraampjes en het klaarzetten en
opruimen van de boeken en platen. Alle
boeken zijn afgelopen jaar onder handen
genomen. Kapotte boeken en boeken die
al jaren weer terug kwamen zijn als ‘oud
papier’ afgevoerd. Het aanbod is weer
up-to-date.
Ook de wenskaarten worden weer
aangeboden. We hopen op een grote
opkomst.

werelddiner
Voor de vormelingen en hun ouders is er
ook weer het traditionele werelddiner en
wel op vrijdag 6 november.

Winterfair

nieuwsbrief PEP

Dit jaar organiseert CC De Wis een
Winterfair. De regionale pers zal hier
aandacht aan besteden. Stichting Pep zal
tijdens deze fair kerststukjes verkopen.
Een aantal vrijwilligers zal deze onder
deskundige leiding gaan maken.
Deze fair vindt plaats op vrijdag 11
december van 18.30 tot 22.00 uur in de
Wis te Loosbroek.
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