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-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.
-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

Opknappen dak Rode Kuispost

Dankzij een financiële bijdrage van de
Stichting is een deel van het dak van een
Rode Kruispost in een Romawijk te
Marasesti, gerenoveerd.

Oriëntatiebezoek en werkbezoek
naar Roemenië
Harrie Roelofs en Joop van Zeeland
(bestuursleden) zijn eind maart naar het
werkgebied in Roemenië geweest.
Gesprekken zijn gevoerd met enkele
gemeenten, met de APA en met het
Rode Kruis. Ook zijn er een bezoeken
gebracht aan het (kinder)ziekenhuis in
Vidra, twee schooltjes, ouderenopvang.
Gekeken is naar hoe een en ander
verloopt en waar de Stichting iets kan
betekenen.
Belangrijkste insteek is het concreet hulp
bieden aan de mensen die ondersteuning
het hardst nodig hebben.
Het bestuur heeft, mede aan de hand
van het verslag van deze oriëntatiereis,
een planning gemaakt voor het komend
werkbezoek.
De werkreis zal plaatsvinden eind
augustus/begin september.
Hieronder staat de laatste informatie
over het project ‘uitbreiding dierenstal
Klein Rosmalen’.

Uitbreiden dierenverblijf Klein
Rosmalen
11 Personen vertrekken eind augustus
naar het projectgebied in Roemenië.
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de laatste nieuwtjes……
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-aan deze zijde wordt een stuk
aangebouwdHieronder ziet u een foto van ‘Micul
Rosmalen’ te Vranca. Het is een
opvangtehuis voor bejaarden.
Op de achtergrond staat het
dierenverblijf

Alle personen die meegaan, wensen we
een goede reis toe en succes bij de
werkzaamheden.

Pep sponsordiner was weer erg
geslaagd.

Op zaterdag 9 april had PEP weer het
jaarlijks sponsordiner georganiseerd en
was erg blij met de 90 aanmeldingen
voor het diner. Samen met restaurant
De Waard was een prima 5-gangenmenu samengesteld waarmee de
deelnemers hun smaak- en reukpapillen
op een aangename wijze konden strelen.
Ook tijdens deze editie van het
sponsordiner werd de bediening
uitgevoerd door vrijwilligers van de PEP,
waarbij ze werden begeleid door
gastvrouw Anja Rombouts . Tijdens het
diner zijn de eters bijgepraat over allerlei
zaken van de PEP zoals een overzicht
van activiteiten in 2015 en vooral wat we
van plan zijn in 2016 en verdere jaren.
Ook dit jaar had kok Hans van De Waard
weer gezorgd voor een fantastisch
toetjesbuffet. Tijdens het diner werd ook
Mien van Krieken in de bloemetjes gezet
vanwege haar huidige inzet als
wenskaarten te maken waarvan de
opbrengst voor de PEP is. De afsluiting
van het diner was gewoontegetrouw met
PEP-koffie: koffie met een klein drankje,
slagroom en een lekker koekje. De
opbrengst van ruim € 1600,00 gaat PEP
inzetten voor enkele projecten voor het
Rode Kruis en het ziekenhuis in Vidra.
Stichting PEP kan terugzien op een leuk,
gezellig en geslaagd sponsordiner 2016
en bedankt de deelnemers aan dit diner
nogmaals voor hun deelname, restaurant
De Waard voor de goede en plezierige
samenwerking en de vrijwilligers voor
hun perfecte bediening.
(Bert van Sonsbeek).
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Twee vrachtwagens en een busje gaan
de reis beginnen op maandag 29
augustus. Er worden allerlei goederen
meegenomen voor o.a. het Rode
Kruis en enkele andere instellingen
(ziekenhuizen en scholen). Ook wat
materialen die nodig zijn voor het
uitbreiden van het dierenverblijf gaan
mee.
4 Personen vertrekken met het vliegtuig
op woensdag 31 augustus. Naast het
afleveren van allerlei goederen
(ziekenhuis- en keukenbenodigdheden,
schoolmaterialen, kleding e.d.), zal de
dierenstal bij Klein Rosmalen worden
vergroot. De bewoners zorgen mede
voor de dieren en kunnen de dieren in de
stal en buiten zien.
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Ingekomen advertentie

(Mien van Krieken)

agenda
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-29 augustus-7 sept. Werkreis naar
Roemenië.
-29 en 30 oktober: boekenbeurs in de
Wis te Loosbroek.
- november: wereldmaaltijd voor
vormelingen en hun familieleden in de
Eijnderic te Heesch.
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