Jaarverslag 2016 stichting PEP-projecten Bernheze
1. Inleiding
Het bestuur is de vrijwilligers zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij in 2016
onze doelstellingen gestalte hebben gegeven. De Stichting ziet wel, dat de jaren
bij vele vrijwilligers gaan tellen. Hoe lang kunnen we onze activiteiten nog
voortzetten? Er is geen aanwas van (jonge) vrijwilligers.
2.

Beleid van onze stichting
Naarmate het land Roemenië zich economisch beter
ontwikkelt, wordt de noodzaak om vanuit Nederland goederen te transporteren
minder. Veel (nieuwe) zaken zijn ook in Roemenië verkrijgbaar en zijn ook zeker
betaalbaar. Afstemming tussen de Stichting en de partners voor wat betreft
het aanbieden van goederen is derhalve een speerpunt van beleid.
Naast financiële steun zullen we ook projecten- in samenwerking met de Roemenenter plekke uitvoeren. De projecten moeten kleinschalig zijn en in enkele dagen (of
over enkele jaren bij een groter project) realiseerbaar. In 2017 wil de Stichting in
gesprek gaan met de partners in Roemenië om een meerjarenbeleid op te
stellen. Daarbij kijkt de Stichting expliciet naar de doelgroepen: ouderen die weinig
zorg krijgen, mensen met beperkingen, jongeren die weinig kansen hebben.

3. Acties.
3.1. Boekenbeurzen
In 2016 zijn er boekenmarkten gehouden in Heesch en Loosbroek. De verkoop in
Liempde ging wegens weersomstandigheden niet door.
De Stichting heeft in 2016 gezocht naar een goedkopere locatie voor de
boekenbeurs te Heesch. Vanaf 2017 zal deze in de dagkerk van de PetrusEmmauskerk worden gehouden.
Er is door de boekengroep in 2016 verder gewerkt aan de opschoning van de
boeken.
De netto-opbrengst van de boekenbeurzen ziet u terug in het financieel
jaarverslag.
3.2. Kerststukjes
In 2016 was er geen traditionele Kerstmarkt in de Wis. Ook het maken van de
kerststukjes was niet langer meer mogelijk in de Wis. We hebben elders onderdak
gevonden en daar hebben vele vrijwilligers onder leiding van Martin v.d.Berg
gewerkt aan het maken van de nodige Kerststukjes. Een twintigtal stukjes zijn op
verzoek van de Protestantse Kerk in Dinther gemaakt. De
resterende stukjes zijn beschikbaar gesteld aan Vluchtelingenwerk Bernheze en
Huize Cunera.
3.3. kleding.
Kleding die aangeboden wordt, wordt door de sorteergroep (4-6 personen)
tweewekelijks uitgezocht en in dozen verpakt. Restantkleding gaat naar de
kringloop of de kledingcontainer van de parochiekerk van Loosbroek. Behalve

1

kleding wordt ook het aangeboden speelgoed uitgezocht. Jaarlijks gaan er enkele
honderden dozen mee naar Roemenië. Dit is mede afhankelijk van de vraag vanuit
Roemenië en de plaatsruimte in de vrachtwagen(s).
3.4. Kaartverkoop.
Mevrouw Mien van Krieken was ook in 2016 actief met het maken en verkopen van
kaarten voor uiteenlopende gelegenheden.
3.5. Wereldmaaltijd vormelingen
De Petrus-Emmausparochie bereidt elk jaar een aantal kinderen voor op hun
vormsel. Hierbij wordt aandacht besteed aan de waarden: rechtvaardigheid en
naastenliefde. Onze stichting is bij de voorbereiding betrokken door de nodige info
te verstrekken over onze activiteiten in Roemenië. Het nuttigen van de
Wereldmaaltijd- met simpele ingrediënten en tegen een lage inkoopprijs- heeft tot
doel te laten zien dat er voor iedereen voldoende voedsel is mits het eerlijk wordt
verdeeld. In 2016 werd deze wereldmaaltijd voor de eerste keer in de dagkerk van
de parochie gehouden.
3.6. Giften en donaties
Alle donateurs en gevers zijn wij erkentelijk voor hun bijdrage.
3.7. Subsidie.
Ook in 2016 heeft de gemeente Bernheze een subsidie beschikbaar gesteld voor
het uitvoeren van onze activiteiten en het huren van onze accommodatie voor
opslag van boeken en goederen.
Helaas hebben de beleidsmaatregelen van het huidige college van B&W er toe
geleid dat de subsidie substantieel lager is dan vorige jaren.
3.8. Sponsordiner.
Aan het sponsordiner 2016 namen ruim tachtig personen deel. Dankzij de inzet
van onze vrijwilligers in de bediening en het personeel van restaurant de Waard,
werd het opnieuw een prachtige en gezellige avond.
3.9

Verkoop goederen
Soms ontvangen wij goederen die hun weg niet vinden naar Roemenië. Deze
worden zo mogelijk verkocht aan derden.

4.

Onze projecten in Roemenië
Twee bestuursleden bezochten in het voorjaar van 2016 het werkgebied, samen
met onze beleidster Ingrid Nijman Mekelenkamp . N.a.v. dit bezoek werd een
project opgesteld om het dierenverblijf bij een bejaardenopvanghuis in Oreavu uit
te breiden en op te knappen. Een bouwploeg voerde er de nodige werkzaamheden
uit.
Voor het ziekenhuis in Vidra hebben we geld geschonken om twee wasmachines
aan te schaffen.
Voor het Rode Kruis werden weer vele dozen kleding en allerlei goederen
meegenomen. Twee vrachtwagens met goederen gingen naar Roemenië.

5.

Slotwoord.
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Ook in 2016 is door vele mensen hard gewerkt aan de vele projecten zowel in
Roemenië als hier in Bernheze. Bestond in de voorbije jaren nog het idee dat
we wat weinig aan projecten besteedden, dat beeld is in 2016 als het ware
rechtgezet. We gaven beduidend meer uit dan we aan gelden ontvingen. Deze
meeruitgaven hadden betrekking op onze projecten. Onze vermogenspositie is
verslechterd. Dat klinkt negatief maar we zijn er als stichting niet voor opgericht
om veel geld te sparen, maar om meer goede projecten te financieren. Wat
minder vermogen laat zien dat we op de goede weg zitten.
Heesch, 12 februari 2017
Dagelijks Bestuur van Stichting Pep-projecten Bernheze.
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