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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

Uitbreiden dierenverblijf Klein

dierenverblijf klaar te hebben vòòr de
vertrekdatum.
Ook werden tijdens het verblijf de twee
vrachtwagens gelost. Bij een school, een
ziekenhuis en bij het Rode Kruis werden
goederen afgeleverd, goederen die in
overleg met deze instanties/instellingen
waren meegenomen.

In de vorige Pep-talk schreven we over
het project dat Stichting Pep-projecten
Bernheze in Roemenië zou gaan
uitvoeren: het uitbreiden van het
dierenverblijf bij het oudercentrum ‘Klein
Rosmalen’ in Oreavu.
11 Vrijwilligers waren op 31 augustus op
de plaats van bestemming. Per vliegtuig,
met 2 vrachtwagens en een busje.
Zou de klus binnen 5 dagen geklaard
worden? In overleg was de fundering
vooraf gelegd en ook de benodigde
bouwmaterialen waren aanwezig. Twee
gasttimmerlieden (ook vrijwilligers) en
metselaars hadden vooraf
meegewerkt aan de tekeningen en een
plan van aanpak. Met behulp van de
andere vrijwilligers werd er flink
aangepakt.
’s Morgens werd er vroeg gestart en de
brandende zon werd getrotseerd om het

De zondag was een rustdag. De groep
vrijwilligers bracht een bezoek aan de
verschillende projecten die door Stichting
PEP zijn uitgevoerd en/of opgezet. De
gastvrijheid was geweldig.
Woensdag stond in het teken van de
terugreis: het busje ging in een van de
lege vrachtwagens mee terug naar
Bernheze. De vrachtwagens waren
vrijdag weer op de plaats van
bestemming.
Al met al een geslaagde werkweek,
zowel voor de vrijwilligers als voor de
bewoners van het ouderencentrum.
Hierbij twee foto’s van het dierenverblijf:
de eerste zoals dat er voor aanvang van
het project uitzag en de tweede foto
geeft een beeld van het eindresultaat.
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Rosmalen
Stichting PEP klaart de klus…
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stal en buiten zien.

agenda

-aan deze zijde werd een stuk
aangebouwd-

- 18 november: wereldmaaltijd voor
vormelingen en hun familieleden in de
Eijnderic te Heesch.
-verkoop kerststukjes in CC de Wis op 17
en 18 december.
17 december van 13.00-17.00 uur en
18 december van 10.00-14.00 uur.

-eindresultaat-
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Pep-barbecue
Vrijdagmiddag/avond (30 september)
werd weer de jaarlijkse barbecue
gehouden.
Dinie en Harry hadden voor een
feestelijke entourage gezorgd. Tinie had
weer een jaaroverzicht gemaakt aan de
hand van foto’s en filmpjes. Leuk om de
bekende gezichten uit Roemenië weer te
zien.
De salades, brood, sausjes, vlees en vis
gingen er in als koek.
Het was er goed toeven.
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