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Na afloop van de boekenbeurs in Heesch zijn alle boeken weer teruggebracht naar de schuur in Heeswijk.
Hier gaan we een plan maken om op een goede en
verantwoorde wijze de boeken te kunnen sorteren en
gereed maken voor volgende boekenbeurzen.

Dit is de eerste PEP-talk van 2014. Later dan de bedoeling was. De eerste maanden van 2014 is er veel gebeurd waarover wij u via deze nieuwsbrief willen informeren.

PEP-TALK via de mail?
Dat kan en u helpt ons daar nog mee ook.
Wanneer u de PEP-TALK nu in de brievenbus ontvangt en aan ons mailt, dat u die
voortaan per mail wilt ontvangen, dan nemen wij uw mailadres op in ons bestand.
Ondanks onze oproep, zijn er weinig reacties waardoor wij extra kosten moeten maken voor het verzenden via de post.
Ook wijzigingen van uw mailadres graag
doorgeven.Mailt u s.v.p. aan:
e.theunissen44@ziggo.nl

Uitreiking de Hisse Misser
In Heesch bestaat al vele jaren de traditie dat op
Nieuwsjaarsdag in CC de Pas de cabaretgroep For
Mineur haar licht laat schijnen over de gebeurtenissen
in het dan voorbije jaar. Het cabaret kent twee hoogtepunten: de uitreiking van de Hisse Misser(beloning van
een al te opzichtige blunder) en de uitreiking van de
Hisse Plusser voor een persoon of organisatie die goed
werk verricht vanuit of ten behoeve van de Heesche
/Bernhezer gemeenschap. Dit jaar viel onze stichting
deze eer te beurt . Wij zijn natuurlijk erg trots op deze
prijs en zien de waardering voor onze activiteiten in
Roemenië in deze prijs terug.

Activiteiten 2013:

Voorjaarreis Roemenië.

Kerstmarkt in Loosbroek.
Op zaterdag 14 en zondag 15 december stond Cultureel Centrum de Wis vol met Kerststukken, in de dagen daarvoor gemaakt door een grote groep vrijwilligers onder de enthousiaste begeleiding van Martin
van Bergen. Naast locatie de Wis waren we op zondag
ook present bij het Kerstevent van Cello in Rosmalen..
De tijd rond Kerstmis wordt gekenmerkt door gezelligheid en een aparte sfeer. Er werd vlot en veel verkocht.
De penningmeester kon dankzij de grote inzet van
velen, een mooi netto-bedrag inboeken van
€ 1.745,00

Op 29,30,31 maart en 1 april bezochten een aantal
leden van onze stichting ons werkgebied in Roemenië
Allereerst is een bezoek gebracht aan Racaosa. Er zijn
problemen met het koelsysteem van de vuilniswagen.
De APA (de boerenorganisatie)is uitgenodigd kandidaten voor te dragen voor een excursie naar Nederland.
De planning is deze excursieweek eind juni in Nederland te houden..De waterpomp is provisorisch gerepareerd. De gemeente is blij met de giertank die in september 2014 naar Roemenië wordt getransporteerd..De
twee- scharige ploeg is van harte welkom.
(€ 375,00)Voor de nieuw te bouwen kleuterschool is
behoefte aan 20 tafels en stoeltjes voor de kinderen in
de leeftijd van 5-6 jaar. De dakrenovatie van de school
in Verdea is een te groot project voor ons.
De voor de gemeente Racaosa bedoelde gierton wordt
door een inwoner van onze gemeente gesponsord,
waarvoor wij deze persoon zeer erkentelijk zijn.
Marasesti: in deze gemeente is gesproken met de
APA. De APA heeft inmiddels 20 nieuwe leden. Men
heeft voor omgerekend € 4.000 nieuwe leningen uitgezet, wat er op wijst dat er ook wordt terugbetaald. Ook
hier is het aanbod van de excursie gedaan. Bij de APA
is voorlopig geen giertank nodig. Het probleem met
stalmeststrooier lost men zelf op.
Vervolgens is de school in Haret bezocht. Het aantal
klaslokalen wordt teruggebracht naar twee., Geïnventariseerd is de behoefte aan toiletruimten en de kwaliteit
van de vloeren om te beoordelen of er laminaat gelegd
kan worden. Alle benodigde materialen zijn in een
nabij gelegen bouwmarkt verkrijgbaar. Ook de benodigde zaken voor de verwarming zijn in beeld gebracht.
Voorgesteld werd om komende zomer de binnenkant
van het gebouw en de verwarming aan te pakken.

Activiteiten 2014
Boeken beurs
Op zaterdag 5 en zondag 6 april :organiseerden wij
opnieuw een boekenbeurs in CC de Pas, Heesch.
Op zaterdag trok de beurs 102 bezoekers, terwijl er op
zondag 52 personen op onze boeken afkwamen.
De verkoop van LP s(vinyl) trekt aan. In een gezellige
sfeer werden er de nodige boeken verkocht wat resulteerde in een bruto-opbrengst van bijna € 1.400,00
In het verlengde hiervan stonden Marij en Zeger op 2
Paasdag op de Liempdse Mèrt; in klederdracht zoals
alle standhouders. Met een goede selectie van boeken,
werd een opbrengst gerealiseerd van ruim € 300,00.

Toekomst boeken.
Noodgedwongen hebben wij onze opslagruimte
In het Klooster in Oss moeten verlaten,omdat de huur
werd opgezegd. De poging om ruimte te huren bij het
Kringloopbedrijf Heesch is jammer genoeg niet gelukt.
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Uit een gesprek met de directeur van het Rode Kruis
kwam naar voren dat zij de graag de oprit naar de
wijnhal verhard ziet.(ongeveer € 2.000,- is nodig)
Er zijn te weinig bijenvolken. Wellicht dat PEP er tien
kan schenken.
Een tussentijds bezoek aan ons werkgebied is waardevol omdat je op deze manier snel inzicht verwerft in
hetgeen nodig is. Op basis van een actielijst gaan we
een en ander uitwerken.
In augustus/september gaan we opnieuw naar Roemenië. Met name zal dan de school in Haret aangepakt
gaan worden. Er worden voorbereidingen getroffen
om een goede ploeg van deskundige mensen samen te
stellen die in staat zijn in enkele dagen een aantal
bouwactiviteiten te realiseren.

5. Wereldmaaltijd Vormelingen
In goede samenwerking met de PetrusEmmausparochie organiseert onze stichting elk jaar een Wereldmaaltijd. Deze maaltijd zal medio november
plaatsvinden in de Einderic, waar wij koken en bedienen voor de vormelingen en hun ouders/grootouders. Eerder in de tijd wordt aan deze
groep kinderen informatie verstrekt over tal van
onderwerpen waaronder de projecten in Roemenië.
Het accent ligt daarbij op de motieven waarom wij
deze projecten organiseren. Motieven die wellicht
bij de kinderen een bijdrage leveren aan verantwoordelijkheid voor elkaar en een gevoel van
rechtvaardigheid om ook te delen met anderen.
6. Kerstmarkt.
Op zaterdag 13 en zondag 14 december 2014 zijn
we te gast in Cultureel Centrum de Wis in Loosbroek. Vrijwilligers hebben de dagen daaraan
voorafgaand tal van kerstukken gemaakt die ter
verkoop worden aangeboden.
De sfeer is warm en gezellig. U bent van harte
welkom!!

Planning activiteiten 2014
1. Excursieweek.
De APA s in ons werkgebied zijn opgeroepen
kandidaten aan te dragen voor een eind juni 2014
te houden excursieweek. Deze week zal in het teken staan van bezoeken aan bedrijven in de landen tuinbouw die door hun werkwijze iets kunnen
betekenen voor de bedrijfsvoering van de Roemenen. Met name hopen wij dat jongeren aan deze
excursieweek zullen deelnemen.
2. Bezoek Roemenië
Naar verwachting zal een groep van onze stichting
eind augustus afreizen naar Roemenië. Er zal een
transport met goederen vertrekken, terwijl per busje een aantal vrijwilligers afreist om de school in
Haret op te knappen. Anderen zullen de projecten
in ons werkgebied bezoeken. Ten behoeve van de
gemeente Racaosa zal een gierton met het
transport meegaan. Daarnaast worden een aantal
scholen voorzien met schoonmeubilair uit Nederland. Het Rode Kruis kan een grote hoeveelheid(kinder)kleding tegemoet zien, evenals ziekenhuisbedden,etc.
3. Fietstocht met een Missie
Ieder jaar wordt begin juni de Fietstocht met een
Missie georganiseerd. Elk jaar komen de opbrengsten ten goede van een organisatie actief in de
Derde Wereld. Dit jaar mag onze stichting in deze
opbrengst delen. Op zondag 1 juni 2014 vindt de
fietstocht plaats. Vertrek vanaf de Einderic in
Heesch. Let op de publicaties en als het kan: neem
hieraan deel en geniet van een mooie tocht ten behoeve van onze projecten in Roemenië.
4. Boekenmarkt Cuijck.
Onze stichting zal tijdens de op 24 augustus 2014
te houden braderie in Cuijck aanwezig zijn.
5.Boekenbeurs in Loosbroek.
Op zaterdag 1 en zondag 2 november 2014 stallen
we onze boeken weer uit in Cultureel Centrum de
Wis in Loosbroek. Noteert u deze data alvast in uw
agenda. Zeker het bezoeken de moeite waard.
Tijden: zaterdag van 10.00-16.00 en op zondag
van 10.00 -15.00 uur. Entree: € 1,00

Schoolmeubilair uit onze regio voor Roemeense kinderen!

Colofon
Stichting PEP projecten Bernheze
Secretariaat: Stricklaan 12.5384 EK Heesch
T: 0412 452208 M: e.theunissen44@ziggo.nl
Rabobank NL84 RABO 0120 027 313
Inschrijving KvK onder nr. 17155403
Beschikking inspectie belastingen: PEP aan te merken
als instelling cf. art. 24 lid successiewet 1956
De stichting PEP projecten Bernheze draagt het keurmerk: ANBI.
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