PEP-TALK
nieuwsbrief
Nr. 3, jaargang 2017, oktober 2017

Stichting PEP-projecten Bernheze
website

www.pepbernheze.nl

Secretariaat: Nelson Mandelastraat 3
5384 BK Heesch
T: 0412- 452208 e.theunissen44@ziggo.nl
Rabobank NL84 RABO 0120 027 313

-Hebt u nieuwtjes voor de volgende
uitgave? Wilt u iets vertellen over uw
vrijwilligerswerk? Neem dan contact op
jvanzeeland@zonnet.nl

wijzigingen doorgeven:
Geef wijzigingen (adres,
telefoonnummer, e-mailadres) a.u.b.
voortijdig door. Dat kan via de eigen
werkgroepcoördinator of via Joop van
Zeeland. Deze houdt de lijst actueel.
(jvanzeeland@zonnet.nl)

boekenbeurs in De Wis

De deelnemers van 2017.
uur) vindt de jaarlijkse boekenbeurs
weer plaats in De Wis. Entree 1 euro.
Er is weer een groot aanbod! Grijp de
kans om bijvoorbeeld Sinterklaas- en
kerstboeken voor uw (klein)kinderen
voor een leuk bedrag aan te schaffen.

Zomerreis in augustus 2017
Met twee vrachtwagens goederen werd
dit jaar de reis naar Roemenië gemaakt.
De reis was goed verlopen, uitgezonderd
een kapotte band en wat losgelopen
moertjes bij één van de vrachtwagens.

De boekenbeurs in 2016.
Op zaterdag 28 oktober (10.00-16.00
uur) en zondag 29 oktober (10.00-15.00

Voldoende hulp om te lossen.
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de laatste nieuwtjes……
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De twee belangrijkste onderdelen van
het bezoek waren het lossen van de
goederen en het verbouwen van een
ruimte bij het dierenverblijf van het
ouderencentrum Klein Rosmalen voor
een medewerker. Bijna alle materialen
waren vanuit Loosbroek meegenomen
evenals het gereedschap. In iets meer
dan 3 dagen werd de stoffige en
donkere ruimte omgetoverd in een mooi
en goed verblijf. Vloer, wanden, plafond,
deur, raam, elektriciteit en water werden
vakkundig aangebracht of veranderd. De
bewoner was erg in zijn nopjes met zijn
nieuwe kamer. Hiervoor sliep hij in de
ruimte van de CV!

Er werden bezoeken aan een groot
landbouwbedrijf en aan enkele
boerderijen van APA-leden gebracht.
Natuurlijk werden enkele projecten van
vorige jaren bezocht en ook waren er de
nodige contacten met o.a. mensen van
het Rode Kruis, met mensen van enkele
gemeenten, mensen van scholen.

Bij het schooltje in Haret.

Schoolmeubelen, een scootmobiel, een
kunstmeststrooier, kleding en een
klepelmaaier werden op verschillende
locaties afgeleverd.

Lossen tijdens de laatste reis.
Daarnaast zijn er bezoeken afgelegd
aan vorige projecten en bekenden in ons
projectgebied.

Op weg naar een bezoek.

nieuwsbrief PEP

De nieuwe kamer in het dierenverblijf.

Cadeautjes van de Loosbroekse
communicantjes werden aan kinderen
van een school in Oreavu aangeboden.
Voor kinderen van ‘ons’ schooltje in
Haret had de Fam. Van Krieken
cadeautjes meegenomen.
De zomereis van 2017 is volgens plan
uitgevoerd en zeer goed verlopen. Er is
gewerkt in een goede sfeer en
samenhang.
Kortom, een zinvolle, gezellige reis die
weer veel voldoening heeft gebracht bij
de PEP vrijwilligers.
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In oktober is de Rabo
clubkascampagne.
In de vorige Pep-talk schreven we over
deze actie, waarbij leden van de bank
stemmen kunnen uitbrengen op
stichtingen/verenigingen.
Hoe meer stemmen er op een
vereniging/stichting worden uitgebracht,
des te meer geld er wordt uitgekeerd.
Helaas kan onze stichting hier geen
gebruik van maken. Het geld dient
namelijk in de gemeente Bernheze
ingezet te worden en mag niet voor
buitenlandse projecten worden
aangewend.

wereldmaaltijd
We hebben jaren een Wereldmaaltijd
voor vormelingen en hun ouders
gehouden. Doel was kinderen te laten
ervaren dat je met simpel voedsel en
met weinig geld een voedzame maaltijd
kunt bereiden. Naast de maaltijd werd
ook ingegaan op de voedseltekorten in
de wereld en werd eenvoudig verteld wat
onze Stichting in Roemenië doet.
Door een reorganisatie van de parochies
en de verschillende werkgroepen heeft
men besloten dat de wereldmaaltijd geen
vervolg meer zal krijgen.

jaarlijkse barbecue
agenda 2017
- boekenbeurs Loosbroek: 28 en 29
oktober
-kerstactiviteit: verkoop kerststukjes in
De Wis: zaterdag 16 dec. (13.30-16.30
u.) en zondag 17 dec. (10.30-14.30 u.).
Waarschijnlijk ook na de Korenavond op
15 dec.
Let op de aankondiging in de MooiBernhezekrant.
Gezellig bijkletsen.

De eerste ronde.
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We hebben weer mogen genieten van de
barbecue bij Harrie en Dinie.
Onder het genot van een drankje,
gerechten van de barbecue, salades,
brood e.d. werden allerlei zaken
besproken. Ook de laatste reis naar
Roemenië kwam ter sprake, ondersteund
door een diapresentatie.
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