sponsoren
Zonder sponsoren/donateurs zou het niet
mogelijk zijn om alle activiteiten te kunnen
bekostigen. Er zijn vele manieren om de
Stichting te steunen. Neem gerust contact op
met het secretariaat.

informatie

Stichting
PEP-projecten
Bernheze

Via onze website www.pepbernheze.nl kunt u
meer informatie over de Stichting krijgen.
Uiteraard kan dat ook via het secretariaat.

acties en activiteiten

‘Stichting PEP-projecten Bernheze’ organiseert
twee boekenmarkten per jaar. Elk jaar wordt
een sponsordiner gehouden. In de kerstperiode
wordt er steeds een activiteit opgezet, bijv. een
kerstmarkt. Gedurende het hele jaar zijn er
wenskaarten te koop.

Stichting
PEP-projecten
Bernheze

vrijwilligers
De Stichting werkt enkel met vrijwilligers.
Naast bestuurlijke taken houden vrijwilligers
zich onder andere bezig met het ophalen van
materialen, het laden van de vrachtwagens die
naar Roemenië gaan, sorteren van kleding,
het uitzoeken van boeken, het assisteren
bij de boekenmarkten, het sponsordiner
en de kerstactiviteit.

Secretariaat
Nelson Mandelastraat 3
5384 BK Heesch
tel: 0412 452208
e-mail: e.theunissen44@ziggo.nl
IBAN nr. NL84 RABO 0120 0273 13
t.n.v. Stichting PEP Projecten Bernheze
www.pepbernheze.nl

In 1999 werden vanuit een werkgroep van
de Petrus-Emmausparochie te Heesch
contacten gelegd met Roemenië. Na enkele
jaren was de tijd rijp om een stichting op
te richten. Dat gebeurde in mei 2003
en de naam werd: ‘Stichting PEP-projecten
Heesch’. (later Bernheze). PEP staat
voor Petrus-Emmausparochie.

www.pepbernheze.nl

Doel van de Stichting

Projectgebied

Stichting PEP-projecten Bernheze komt op voor de
zwakkeren in andere landen, waarbij de eigenheid
van de lokale bevolking wordt gerespecteerd. Dat
wil de Stichting onder andere bereiken door

‘Stichting PEP-projecten Bernheze’ is actief in de
provincie Vrancea van Roemenië. Het projectgebied
ligt ten oosten van de Karpaten, ongeveer 200 km
ten noordoosten van Boekarest. Hier is ‘Stichting
PEP-projecten Bernheze’ vooral actief in Focsani,
de hoofdstad van de provincie en in de omliggende
gemeenten Marasesti, Racoasa en Vidra.

de inwoners van Bernheze bewust te maken van
de doelstellingen en de daaruit voortvloeiende
activiteiten van Stichting PEP
het opzetten en uitvoeren van kleinschalige
projecten
het realiseren van kennisuitwisseling
het brengen van goederen die men in 		
het projectgebied nodig heeft (o.a. kleding, 		
schoolmeubelen, ziekenhuismaterialen)
het houden van financiële acties en het 		
inzamelen van goederen

Waar zet de Stichting
zich voor in?

1 Het ondersteunen van Het Rode Kruis in het
gebied, middels het leveren van materialen
en kleding. Daarnaast het financieel
ondersteunen van specifieke projecten.
2 Enkele gemeenten in het gebied
ondersteunen door materialen aan te
bieden en werkzaamheden uit te voeren.
Materialen voor schooltjes, het aanleggen van
toiletgroepen in schooltjes, het leveren van
een brandweerwagen en een vuilniswagen,
installeren en repareren van pompen voor
de plaatselijke waterleiding, enzovoorts.
3 Om de veelal kleine landbouwbedrijven
verder te helpen bij de ontwikkeling van
hun bedrijven zijn agrarische productie
organisaties (APA’s) opgericht. De Stichting
steunt deze APA’s financieel, materieel en
met kennis.

