Jaarverslag 2012 Stichting PEP-projecten Bernheze

1. Inleiding.
2012 stond voor de stichting PEP-projecten Bernheze in het teken van
stilstand. Een positieve stilstand, geen achteruitgang. Het voorbije jaar
werd gebruikt om na te denken over onze opdracht , de zin van de projecten
in Roemenië, maar vooral: hoe staat het met onze motivatie?
Het DB en AB kwamen in 2012 gemiddeld 1 x per zes weken bij elkaar.
Behalve een actief bestuur beschikt de stichting ook over een aantal
vrijwilligersgroepen zoals de los-en laadgroep, de werkgroep Kleding, de
werkgroep Boeken en de werkgroep Sponsordiner inclusief de vrijwilligers
die in de bediening helpen. Als laatst mag de werkgroep Kerstmarkt
genoemd worden. Het bestuur wil al deze personen van harte danken voor
hun inzet en tijd die zij spenderen aan en voor onze stichting.
Ook past hier een woord van dank aan onze donateurs en sponsoren. Hun
bijdrage maakt ons werk lichter. Wat we in 2011 in het Jaarverslag
optekenden ten aanzien van de gemeenten, geldt onverkort ook voor
2012:de gemeente voert een weloverwogen en goed internationaal beleid,
niet alleen door het verstrekken van subsidies, maar ook door de wijze
waarop met behulp van een ingestelde klankbordgroep wordt bevorderd dat
de vele groepen die actief zijn op het terrein van de internationale
samenwerking , elkaar beter leren kennen en gaan samenwerken.
Het bestuur is van mening dat hulp aan Roemenië nog steeds waardevol is.
Wel tekenen we hierbij aan dat we niet alles wat we tot op heden deden,
zullen voortzetten dan wel in een andere vorm willen voortzetten.
Tot voor kort overheerste de opvatting dat de kleinschalige hulp die
stichtingen zoals de onze biedt, hand in hand zouden moeten gaan met de
grote hulporganisaties en NGO’s zoals Cordaid, OxfamNovib, samen met de
overheid die bilateraal hulp biedt, met name gericht op infrastructuur en de
democratische opbouw van een land.(Mikro,meso,makro)
Het kabinet Rutte II wil af van de oude vormen van ontwikkelingssamenwerking en zet meer in op internationale handel waarbij het
bedrijfsleven in de Derde Wereld kansen krijgt, zowel het bedrijfsleven uit
het Westen als het binnenlandse bedrijfsleven. Op deze koerswending is veel
kritiek. De tijd zal leren of deze nieuwe koers waardevol blijkt. Op zichzelf
is het ook voor onze stichting een uitdaging om te onderzoeken op welke
wijze het bedrijfsleven dienstig kan zijn aan onze projecten.
2.
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Beleid van onze stichting.
In 2012 zijn we langzaam aan het beleid gaan bijstellen. Minder
aandacht voor micro-kredieten, meer aandacht voor projecten die
educatief zijn of een voorbeeld voor de boeren in Roemenië.
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Het succes van de APA’s is wisselend. In de ene gemeente melden zich
veel nieuwe leden aan, in andere plaatsen loopt de belangstelling terug.
Hoewel de activiteiten die we voor en samen met het Rode Kruis
opzetten, erg belangrijk zijn, blijven er ook nog vragen onbeantwoord.
Een vraag die we ook in 2011 stelden was hoe de verdeling van de
goederen plaats vindt. Ondersteuning van de allerarmsten blijft voor ons
het uitgangspunt.
De kennismaking met de nieuwe burgemeester van Marasesti heeft nog
niet geleid tot nadere afspraken inzake de samenwerking tussen de
gemeente Marasesti en onze gemeente Bernheze. Integendeel, meer dan
zijn voorgangers wordt de boot afgehouden.
Ondanks een aantal gesprekken met kandidaat-bestuursleden, zijn we er
niet in geslaagd om in 2012 ons bestuur te verjongen.
Acties.
Boekenbeurzen.
In 2012 zijn er in Heesch en Loosbroek boekenbeurzen gehouden. De
belangstelling blijft op het peil 2011.
Ook in Cuijk en in Liempde stonden we op de markt. De werkgroep
Boeken sorteert ook de boeken uit die niet meer verkocht kunnen
worden dan wel waar geen vraag naar is. Deze boeken gaan uiteindelijk
naar de papierhandel. De totale opbrengst uit boeken bedroeg in 2012:
€ 3.047,00
Verkoop kleding
De werkgroep Kleding sorteert de binnengekomen kleding op kwaliteit,
verpakt de kleren in dozen. In 2012 is dankbaar gebruik gemaakt van de
Baby- en Kleuterbeurs die tweemaal per jaar in CC de Pas wordt
gehouden. De restanten worden beschikbaar gesteld aan PEP. De
kwaliteit is erg goed. De restanten kleding waar wij niets mee kunnen
doen, worden verkocht wat in 2012 een bedrag opleverde van € 524,00
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Kaartenverkoop
Het oud-bestuurslid Mevr. Mien van Kieken heeft ook in 2012 een grote
hoeveelheid kaarten gemaakt en verkocht. Wij zijn haar hiervoor zeer
erkentelijk. De opbrengst 2012 was € 800,00

3.4.

Kerstmarkt
De Kerstmarkt die op zaterdag en zondag 15 en 16 december gehouden
werd in Gemeenschapshuis de Wis,trok veel belangstellenden. Onder
leiding van Martin van Bergen hebben een aantal vrijwilligers veel fraaie
kerststukken gemaakt.Deze gingen vlot van de hand. De opbrengst
bedroeg € 1.910,00 Dank aan Martin in Ingrid. Tegelijkertijd werd er in
Heesch een Kerstmarkt gehouden waaraan een aantal goededoelenorganisaties konden deelnemen. Onze stichting was van de partij en er
werden ook hier Kerststukjes gemaakt. Vanuit de organisatie ontvingen
wij € 45,00 uit de verkoop van koffie,thee, e.d.

3.5

Vormselviering Heesch
Onze stichting wordt jaarlijks betrokken bij de voorbereiding van het
Vormsel. In de kerk vertellen wij aan de vormelingen en hun ouders in
het kort wat onze stichting in Roemenië doet, waarbij het accent ligt op
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de reden waarom we dit doen. Die reden proberen we aan de
vormelingen en hun ouders door te geven. Het sluitstuk van de
voorbereiding is een gezamenlijke maaltijd die door vrijwilligers van
onze stichting wordt bereid. De maaltijd is uiterst sober, maar wel
lekker. We laten daarmee zien dat je ook met weinig geld een goede
maaltijd kunt bereiden. Dat staat symbool voor de wijze waarom de
beschikbare mogelijkheden die onze aarde biedt, nu nog steeds slecht
benut worden waardoor de kloof arm: rijk onnodig lang voortduurt.
Kinderen en ouders betalen een bijdrage voor de maaltijd. Per saldo
resulteerde dit in een bedrag van € 461,- voor onze projecten in
Roemenië
3.5.

Sponsordiner.
In het voorjaar 2012 bestond de stichting PEP-projecten Bernheze 12,5
jaar. Daarom was het sponsordiner in Zaal Kerkzicht vroeg gepland .Op
woensdag 18 april hielden we het diner. Een verrassing voor Rientje en
Harrie van Zoggel was het feit dat zij tijdens het diner door
burgemeester Boelhouwer werden verblijd met een Koninklijke
onderscheiding vanwege hun vele verdiensten voor o.a. onze stichting.
Deze onderscheiding is hen meer dan gegund.
Dankzij de deelnemers aan het diner vloeide er deze avond € 1165,- in
onze stichtingskas.

3.6.

Countrydansen.
Ook in 2012 heeft de actieve country- dancegroep in Loosbroek een
optreden verzorgd waarbij van de bezoekers een bijdrage werd
verwacht. Daardoor konden zij aan onze stichting een bedrag overmaken
van € 280,00 waarvoor onze hartelijke dank.

3.7.

Donaties.
In 2012 ontvingen wij van het echtpaar Rombouts, voor ons beter bekend
als Restaurant de Waard, bij gelegenheid van hun 25jarigige
verkering(zoals zij het noemen) een mooi bedrag van € 275,00 waarvoor
onze dank.

4.
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Projecten in Roemenië
Contacten en projecten in Marasesti
Marasesti heft een nieuwe burgemeester, de heer Chitic. Met behulp van
EU-subsidie is in deze gemeente een verzorgingshuis voor 43 ouderen
gerealiseerd. DE eerste twee jaar is de exploitatie verzekerd middels
subsidie, daarna komt deze voor rekening van de gemeente. Met de
nieuwe burgemeester is van gedachten gewisseld over de samenwerking
Marasesti en Bernheze. Hij dacht dat er wellicht interesse is op de
gebieden onderwijs en ouderenzorg. De enige jaren terug geschonken
brandweerauto functioneert goed, er waren door de droogte vele
branden. De gemeenten neemt de APA serieus en verghuurt nog steeds
grond aan de APA voor proefopstellingen.Er zijn vergevorderde plannen
voor een windmolenpark, echter, de projectontwikkelaar heeft het geld
voor de concrete realisering nog niet binnen.Via Hans wordt in december
bij de burgemeester navraag gedaan wat deze concreet aan hulp van
PEP verwacht. Financieel verkeert de gemeente Marasesti in zwaar weer
doordat er al enkele maanden geen geld wordt ontvangen van de
provincie.
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Met de APA Marasesti is in 2012 het nodige overleg geweest. De APA
strompelt een beetje voort. Onzerzijds wordt aan de APA verduidelijkt
dat de terugbetalingen bedoeld zijn voor het opzetten en financieren
van nieuwe projecten en niet voor het oplossen van tekorten bij
individuele leden. Terugbetalingen lopen stroef, er liepen in 2012 drie
gerechtelijke procedures. De APA vergrijst en het aantal leden is
teruggelopen van 50 naar 29. Vanaf 2013 wordt alleen nog EU subsidie
uitgekeerd als men lid is van een organisatie. Op vragen wat PEP voor de
APA Marasesti kan betekenen, komt nauwelijks antwoord, De enige
concrete afspraak is dat bij de HAS bezien zal worden of een Roemeense
student een beregeningsproject kan opstarten. Enkele APA leden hebben
behoefte aan gereedschap.
Op de scholen Padureni, Haret en de Roma school in Marasesti zijn de
schoendozen afgegeven. Burgemeester en de directrice heeft ons
begeleid.
Aan elke kind is een doos overhandigd, in klaslokaal hebben de kinderen
de dozen geopend waar de kinderen zich redelijk overweldigt voelde
met de inhoud. Nagenoeg alle dozen bevatte genoeg kleding, speelgoed
of allerlei ander dingentjes waar de kinderen bijzonder blij mee waren.
De basisschool in Vorstenbosch kan trots zijn op haar actie.
4.2.

4.3.

Contacten en projecten in Racoasa en Verdea
De nieuwe burgemeester in deze gemeente is Paun Vladimir en hij houdt
zich ook bezig met de APA. Er zijn voortvarende plannen voor de
realisering van een bakkerij. 75% van de aanvraag ad € 75.000,- wordt
door de provincie Vrancea gefinancierd, de rest moet de gemeente zelf
financieren. Eind 2012 moet het projectplan gereed zijn. Van de zijde
van PEP wordt toegezegd om te bezien welke onderdelen PEP kan
realiseren. De boeren uit Racaosa verhuren grond aan boeren uit
Marasesti voor een prijs van € 100,00 per Hectare. De APA kent al 300
leden! 105 van hen hebben een subsidie aangevraagd van € 1.500,00 per
jaar waarmee men zijn bedrijf kan uitbreiden. Onzerzijds wordt
aan de APA gevraagd welke tijd van het jaar het beste geschikt is voor
de excursie-week in Nederland. Men geeft de maanden mei/juni aan. De
beschikbaar gestelde brandweerauto functioneert goed,ook de
pompwagen.Er wordt een loods voor de wagen gebouwd. De leden van
de vrijwillige brandweer zijn ontheven van het betalen van
gemeentelijke belastingen. De burgemeester heeft de wens om een
vuilniswagen te kunnen aanschaffen. Nu betaalt hij € 1.500,00 per
maand om van elders een vuilniswagen het vuil te laten ophalen. Van
deze kosten wordt slechts € 600,00 gedekt uit de gemeentelijke
belastingen, dus de inwoners. Omdat het huidige contract eind dit jaar
afloopt, zou duidelijkheid eind november 2012 wenselijk zijn. Die
duidelijkheid is gegeven doordat de gemeente Rcaosa en de gemeente
Bernheze elk € 5.000,00 beschikbaar hebben gesteld en onze stichting
eveneens. Een kleine werkgroep olv Bert van Sonsbeek is aan de slag
gegaan. Eind december was een tweedehands vuilniswagen gevonden. In
januari is de vuilniswagen richting Roemenië De nieuwe burgemeester
kiest andere prioriteiten dan zijn voorganger zodat het project
Kinderopvang en Ouderenopvang geschrapt gaat worden.
Contacten en projecten in Homocea
De burgemeester van Homocea heeft een brief opgesteld waaruit blijkt
dat men in Homocea nog niet zover is om een coöperatie te vormen en
daardoor ook niet in staat is een samenwerking met PEP aan te gaan.
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Door de langdurige droogte is de opbrengst van de gewassen slechts 20%
Van de normale opbrengst. Mais: 1 ton ipv 5 ton. Dieren zullen op
andere wijze bijgevoederd moeten worden. Analoog aan Marasesti
wordt de burgemeester verteld over een mogelijk
beregeningsproject.Van het onderwijsproject maken 12 kinderen deel
uit. Door het onderwijsschema en het schoolonderhoud is het aantal
kinderen nog niet al te groot, maar daar komt verbetering in.
PEP heeft de burgemeester € 200,00 ter beschikking gesteld voor de
aanschaf van papier en fotocartridges. De burgemeester draagt zorg voor
een overzicht van het benodogde schoolmeubilair, nu de school wordt
uitgebreid.
Contacten en projecten Rode Kruis Vrancea/Focsani
Uit de contacten met het Rode Kruis en de ziekenhuizen in Focsani bleek
een behoefte aan goederen en bedden. Omdat de ziekenhuizen in Oss en
Veghel gingen sluiten, heeft PEP contact gelegd met de directie van
Bernhoven.Van de zijde van het Rode Kruis zou een lijst worden
opgesteld. Uiteindelijk hebben onze inspanningen tot niets geleid. De
directie van Bernhoven koos ervoor om de overtollige goederen en
bedden aan anderen te schenken.Tijdens de excursie in augustus 2012
heeft het Rode Kruis in Nijmegen een flink aantal apparaten kunnen
kopen voor de diverse huizen. Onze stichting heeft hierin een forse
financiële bijdrage gegeven. Tijdens de reis in september 2012 zijn al
deze goederen naast vele anderen goeden naar Roemenië
getransporteerd. Het Rode Kruis heeft in september haar deel van de
gemaakte kosten aan PEP terugbetaald.
Excursie 2012
Medio augustus 2012 kwamen 10 Roemenen naar Nederland voor een
week excursies. De huisvesting werd opnieuw gevonden in het huis van
Anton v.d.Stappen, nu eigendom van Anton van Herpen.Vrijwilligers
van onze stichting kookten elke dag een warme maaltijd voor onze
gasten.Excursies werden gemaakt naar een geitenbedrijf,
melkveebedrijf, de wijngaard de Kreitsberg, het kweken
van biologisch voedsel,een pluimveebedrijf, een viskwekerij, verbouwen
van luzerne,fruitteeelt,schapenmelkerij en kaasmakerij,landwinkel
Spierings en een bijenhouderij. De excursies verliepen voorspoedig, maar
de sfeer in deze groep was niet goed. Deels had dit van doen dat men uit
verschillende gemeenten kwam, deels om dat er geen echte leiding was;
diegene die geen leiding wilde nemen, werd toch gezien als de leider al
was het maar vanwege de taal. Onder de deelnemers bleken ook teveel
mensen aanwezig die eigenlijk niets of weinig met land-en tuinbouw van
doen hadden. Zij waren teveel privé aanwezig, gingen shoppen of autoos
kopen. De sfeer werd grimmig toen op zeker moment de sleutel van hun
busje kwijt as. Een aantal personen gedroeg zich ronduit intimiderend
zowel onder elkaar als naar ons toe. Eén van de gevolgen is dat wij
voortaan homogene groepen willen ontvangen, bij voorkeur aleeln
jongere mensen die echt geïnteresseerd zijn in land-en tuinbouw en
minder in bijverschijnselen.

6.

Internationale samenwerking en Klankbordgroep.
Onze stichting is met de persoon van Eugène Theunissen in de
klankbordgroep Internationale Zaken vertegenwoordigd.
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De klankbordgroep heeft in 2012 drie keer vergaderd. De resultaten hiervan
zijn zichtbaar geworden in de voorstellen zoals gedaan in de vergadering
Internationale Zaken d.d. 6 december 2012.
In deze goed bezochte bijeenkomst werd aan de hand van een aantal
stellingen gediscussieerd over de waarde van Ontwikkelingssamenwerking.
De belangrijkste conclusies voor de toekomst waren:
a. het is van belang meer jongeren te interesseren voor Internationale
Zaken.
b. het is van belang om met het lokale bedrijfsleven tot samenwerking te
komen inzake Internationake zaken.
c. het is van belang dat de gemeente Bernheze een Fair-trade gemeente
wordt.
In 2013 zullen al deze adviezen geconcretiseerd worden.
Om meer bekendheid te geven aan de meer dan twintig in onze gemeente
actieve groepen, schrijft Eugène Theunissen vanaf 2013 elke veertien dagen
een artikel in de Bernhezer over één van de organisaties die actief is in de
Derde Wereld.
7.

Slotwoord.
In 2012 is opnieuw veel werk verricht. Het jaar van positieve stilstand is
optimaal gebruikt om de toekomst te gaan inrichten.
Hoewel onze stichting financieel gezond is en voldoende middelen heeft, is
het zaak om de komende tijd nieuwe vormen te ontwikkelen om meer
donateurs te krijgen. Hierbij past wellicht ook de uitkomst van de
gemeentelijke klankbordgroep inzake het meer betrekken van het
bedrijfsleven bij internationale zaken.
Heesch, 6 mei 2013,
Eugène Theunissen, secretaris.
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