Jaarverslag 2017 stichting PEP-projecten Bernheze

1. Inleiding
Het bestuur is de vrijwilligers zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij in 2017 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?
Binnen het bestuur wordt hierover regelmatig van gedachten gewisseld.
2.

Beleid van onze stichting
Met Roemenië gaat het in het algemeen economisch beter.
In ons projectgebied merken we echter dat het verschil tussen arm en rijk steeds
groter wordt.
Naast financiële steun zullen we ook projecten- in samenwerking met de Roemenen
ter plekke uitvoeren. De projecten moeten kleinschalig zijn en in enkele dagen (of
over enkele jaren bij een groter project) realiseerbaar. In 2017 is de Stichting in
gesprek gegaan 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. Samen
met het Rode Kruis kijkt de Stichting naar wat welke doelgroep nodig heeft. Het
Rode Kruis is in ons projectgebied de belangrijkste gesprekspartner.
Ook afstemming tussen de Stichting en de partners voor wat betreft
het aanbieden van goederen is een speerpunt van beleid.

3. Acties.
3.1. Boekenbeurzen
In 2017 zijn er boekenmarkten gehouden in Heesch, Loosbroek en Liempde.
Ook tijdens de Open-Kerkendag is in de kerk van Heesch een kleine
boekenmarkt gehouden.
Vanaf 2017 wordt de Heesche boekenmarkt in de dagkerk van de PetrusEmmauskerk gehouden. Dit is naar alle tevredenheid verlopen.
De netto-opbrengst van de boekenbeurzen ziet u terug in het financieel
jaarverslag.
3.2. Kerststukjes
In 2017 was er geen traditionele Kerstmarkt in de Wis, maar konden we er wel
kerststukjes aan de man brengen. Helaas was onze aanstuurder Martien door
omstandigheden verhinderd, maar werden door de enthousiaste vrijwilligers mooie
creaties ontworpen.
3.3. Kleding.
Kleding die aangeboden wordt, wordt door de sorteergroep (4-6 personen)
tweewekelijks uitgezocht en in dozen verpakt. Restantkleding wordt verkocht.
Behalve 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). Het Rode Kruis speelt
een grote rol in het verdelen van de kleding. In 2017 heeft het Rode Kruis op ons
verzoek aangegeven waar de kleding naar toe ging.
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3.4. Kaartverkoop.
Mevrouw Mien van Krieken was ook in 2017 actief met het maken en verkopen van
kaarten voor uiteenlopende gelegenheden.

3.5. Wereldmaaltijd vormelingen
In 2017 is deze activiteit gestopt. De Eerste Communiewerkgroep werkt nu samen
binnen de parochie de Goede Herder en niet meer als werkgroep van de PetrusEmmaus kerk.
3.6. Giften en donaties
Alle donateurs en gevers zijn wij erkentelijk voor hun bijdrage. In 2017 ontvingen we
ook een legaat. Dit bedrag wordt ingezet voor projecten.
3.7. Subsidie.
Ook in 2017 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.
3.8. Sponsordiner.
Aan het sponsordiner 2017 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. (uitgesorteerde boeken en kleding)

4.

Onze projecten in Roemenië
Twee bestuursleden bezochten in het voorjaar van 2017 het werkgebied, samen
met onze begeleider Hans Mekelenkamp . N.a.v. dit bezoek werd een
project opgesteld om in het dierenverblijf bij een bejaardenopvanghuis in Oreavu
een slaap-/woonvertrek voor een vrijwilliger te bouwen en in te richten. Een
bouwploeg voerde er de nodige werkzaamheden uit.
Voor het Rode Kruis werden weer vele dozen kleding en allerlei goederen
meegenomen. Twee vrachtwagens met goederen gingen naar Roemenië.

5.

Slotwoord.
Ook in 2017 is door vele mensen hard gewerkt aan de vele projecten zowel in
Roemenië als hier in Bernheze. We zijn alle vrijwilligers erkentelijk voor hun inzet.

Heesch, maart 2018
Dagelijks Bestuur van Stichting Pep-projecten Bernheze.
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