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de laatste nieuwtjes……

woordje van de voorzitter

-Tijdens de Winterfair werd de nieuwe
folder van Stichting Pep-projecten
Bernheze uitgereikt. U zult de folder
tijdens de verschillende activiteiten
tegenkomen. Ook op de website kunt u
de folder inkijken onder de knop.
-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 nieuwe jaar is weer begonnen.
Reden om terug te kijken, maar ook
vooruit te blikken.
Op alle fronten is er bijzonder veel werk
verzet door onze vrijwilligers. Ook onze
jaarlijkse Roemenië-reis was zeer
intensief.
kleding
Grote hoeveelheden kleding zijn door de
dames verwerkt. Goede bruikbare
kleding is in dozen verpakt, zoals babyen kinderkleding, kleding voor jeugd en
volwassenen, sportkleding, dekens etc.
Niet bruikbare kleding werd voor een
kiloprijs weggedaan. De opbrengst
hiervan was het afgelopen jaar
aanzienlijk. Hiermee kunnen we
projecten in Roemenië financieren.
Kerst- en felicitatie kaarten
Ook in het afgelopen jaar zijn er weer
grote hoeveelheden kaarten gemaakt en
aan de man gebracht
boeken
Het afgelopen jaar is onze enorme grote
voorraad boeken teruggebracht tot een
bruikbare hoeveelheid. Duizenden
boeken waarvan gebleken is dat deze
niet verkocht konden worden, zijn als
“oud papier” afgevoerd. Ook het oud
papier heeft een grote bijdrage geleverd
aan onze inkomsten.
De jaarlijkse boekenbeurzen in Heesch,
Loosbroek en in Liempde hebben

nieuwjaarswens uit Roemenië
Deze wens ontvingen we van Rodica,
onze Rode-Kruis-contactpersoon in ons
werkgebied in Roemenië.

Happy Holidays!
For a good year to come, filled
with joy, happiness, success and
prosperity!
With heartfelt wishes,
Rodica Davidean
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Enkele weken na ons bezoek, is
bevestigd dat deze werkzaamheden
waren afgerond.
Voor 2016 zijn nieuwe projecten
aangevraagd waarover later meer.
Dank aan alle vrijwilligers die zo veel tijd
en energie gestoken hebben in dit
dankbare werk. Ook dank aan alle
sponsoren die het mede mogelijk maken
deze projecten in Roemenië uit te
kunnen voeren.
gemeentelijke subsidie
Jaarlijks ontvangen organisaties (onder
voorwaarden) subsidie van de gemeente
in het kader van internationale
samenwerking.
Het nieuwe college heeft besloten om de
subsidie voor deze post over de gehele
breedte met 20 % te reduceren. Op dit
onderdeel een veel grotere bezuiniging
dan op alle overige doorgevoerde
bezuinigingen (gemiddeld met circa 5%)
in het afgelopen jaar. Inspraakavonden
zijn georganiseerd met alle
belanghebbende organisaties om te
spreken over de vorm waarin deze
bezuiniging doorgevoerd kon worden.
Eind vorig jaar is hierover
overeenstemming bereikt met de
betrokken organisaties.
Harrie Roelofs, voorzitter

Winterfair
In december 2015 organiseerde CC De
Wis te Loosbroek een Winterfair.
In de garage van Harrie Roelofs werden
prachtige kerststukjes gemaakt. De
kachel snorde, de koffie stond klaar en
enthousiaste vrijwilligers konden hun
creativiteit botvieren.

In De Wis stonden de stukjes
professioneel opgesteld en vele
bezoekers kochten een exemplaar.
(zie foto op volgend blad)
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opnieuw weer de gebruikelijke
opbrengsten geleverd.
overige activiteiten
Het sponsordiner in Heesch, maar ook de
deelname aan de Winterfair in Loosbroek
en de wereldmaaltijd voor de
vormelingen in Heesch vormen onze
jaarlijkse terugkerende activiteiten,
waarmee we bekendheid geven aan onze
activiteiten in Roemenië maar die tevens
zorgen voor de nodige inkomsten.
P/R
Een verbeterde website is het afgelopen
jaar actief geworden. Ook is regelmatig
de “PEP-Talk “uitgegeven, waarin onze
activiteiten worden aangekondigd en
verslag gedaan wordt van onze
projecten.
Een nieuwe folder is gemaakt waarin
kort en overzichtelijk al onze
werkzaamheden en projecten worden
weergegeven. Naast bekendheid hopen
we hiermee extra sponsors aan te
trekken.
projecten in Roemenië
Naast de bovengenoemde kleding zijn er
vele goederen door het jaar heen
ingezameld en waar nodig gesorteerd en
opgeknapt. Hoog-laag-bedden,
matrassen, po-stoelen, schoolmeubilair,
bureaus, bureautafels, kasten etc..
Twee grote opleggers (dank aan de
laadploeg) vol met deze goederen zijn
afgeleverd bij het ziekenhuis in Vidra,
schoolmeubilair in Vidra en alle overige
goederen zijn voornamelijk bij het Rode
Kruis terecht gekomen.
schooltje in Haret
In 2014 hebben we van het
basisschooltje in Haret twee klaslokalen
volledig opgeknapt: nieuwe vloer, muren
geverfd, verwarming gemaakt en nieuwe
verlichting.
In 2015 hebben we een sanitairruimte
gemaakt met drie toiletten en een
wastafel. Een septictank is geplaatst
(riolering is er niet). Bovendien is er
stromend drinkwater aangelegd (circa
300 meter leiding).
Tijdens ons zesdaags bezoek zijn vele
uren besteed om het werk op tijd af te
kunnen ronden.
Een aantal werkzaamheden zijn nog door
de Roemenen zelf afgewerkt zoals de
waterleiding maar ook de schoorsteen
die nog geïsoleerd diende te worden.
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Wereldmaaltijd voor Heesche
vormelingen
De Vormselwerkgroep van de Petrus
Emmaus Parochie plant ieder jaar deze
maaltijd in.
Naast de 15 vormelingen waren er in
november van vorig jaar ook ouders en
opa’s en oma’s aanwezig: in totaal zo’n
50 personen. Voor deze maaltijd maakt
PEP gebruik van de faciliteiten van De
Eijnderic.

Oomens, Dini Roelofs hebben dit jaar
gekookt, terwijl Harrie Roelofs, Rientje
van Zoggel en ondergetekende gezorgd
hebben voor het klaarzetten en
opruimen van alles wat met de maaltijd
heeft te maken.
Tijdens de maaltijd werd er door PEP een
presentatie verzorgd over het werk van
de PEP. De vormselwerkgroep ging
tijdens de wereldmaaltijd in op de
problematiek rondom het eerlijk
verdelen van het beschikbare voedsel op
de wereld.
Het verschil tussen bijdrage van de
deelnemers en de daadwerkelijke kosten
is een welkome aanvulling op de
inkomsten van PEP.
Bert van Sonsbeek

data activiteiten 2016
Op de website vindt u een overzicht van
alle activiteiten. Houd deze site in de
gaten, want daar staan uiteraard de
laatste wijzigingen. Hierbij volgt een
opsomming van de agenda van 2016.
activiteit
boekenbeurs Heesch
boekenbeurs Liempde
sponsordiner
Roemenië-reis
boekenbeurs Loosbroek
wereldmaaltijd Heesch
kerstactiviteit

datum 2016
12 en 13 maart
28 maart
9 april
?
29 en 30 oktober
?
?

op de koffie bij de sorteergroep
kleding
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De omvang van de maaltijd komt in
principe overeen met de hoeveelheid
beschikbaar voedsel op de wereld,
gelijkmatig verdeeld over de
wereldbevolking. De maaltijd bevat
voldoende ingrediënten voor de
dagelijkse hoofdmaaltijd. PEP zorgt voor
de inkopen en bij de keuze van de
ingrediënten wordt nadrukkelijk gekeken
naar de voedingswaarde en de
beschikbaarheid over gehele wereld. Zo
wordt vaak een groentesoep, vis met
rijst en erwten en yoghurt met fruit
geserveerd. Eugène Theunissen, Rien

Woensdagavond (gemiddeld om de 2
weken) zijn een aantal dames van 19.00
tot 21.00 uur aan de slag om de
binnengekomen kleding te sorteren.
Harrie van Zoggel zet de spullen klaar en
in de kantine van het bedrijf van Van
Zoggel gaan de dames aan de slag.

3

Voorheen ging alles mee naar Roemenië
zonder te sorteren, maar vanaf 2004
gebeurt dat wel. Wat kan er mee naar
Roemenië en wat kan worden afgevoerd?
De kleding wordt in dozen gedaan en
gestickerd, zodat we later weten wat
voor kleding er in de dozen zit. Kleding
die niet meegaat wordt verkocht en met
de opbrengst hiervan wordt de kas van
Pep weer gespekt.
Naast kleding wordt er ook speelgoed
voor scholen gesorteerd, serviesgoed,
verbandmiddelen, linnengoed, dekens,
koffers.
Er zijn ook breiclubjes die werk leveren
voor Roemenië.
De sorteergroep bestaat uit Riek, Petra,
Jo, Mieke, Riet en Rientje.

Joop van Zeeland
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Vandaag werd de pauze om half 8
gehouden, op andere dagen pas na
afloop van het werk. Er was ook heerlijk
gebak, maar dat is geen regel!
De dames vertellen dat ze dit werk doen
vanwege de combinatie werken voor een
goed doel en de gezelligheid.
Op de vraag of men ook wel eens
bijzondere dingen in de dozen aantreft
werden o.a. genoemd: oude
trouwpakken, een trouwjurk, een
Sinterklaaspak, kazuifels, sieraden en
brillen.
Dames: bedankt voor de koffie, het
gebak en jullie enthousiasme.
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