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werkbezoek Roemenië

Twee vrachtwagens, bemand door 4
chauffeurs en vol met hulpgoederen,
vertrokken op 19 augustus naar de
provincie in Roemenië. Elf andere
vrijwilligers vlogen op 21 augustus naar
Boekarest en vandaar uit met een auto
en busje naar ons werkgebied.
(gegevens projectgebied zie website:
knop ‘projectgebied’) .
Een Nederlands echtpaar, ook werkzaam
in Roemenië, heeft ons deze week
begeleid. Ze zijn de taal meester en
weten ‘de weg’ in het land.
Belangrijkste acties waren het afleveren
van goederen op verschillende plekken,
het opknappen van een schooltje in het
plaatse Haret en overleg voeren met het
APA-bestuur. (zie website: knop
‘projecten in Roemenië’) Uiteraard wordt
er ook met mensen van gemeenten, van
APA (coöperatie van boeren) en RodeKruis gesproken over de volgende
stappen die PEP kan en wil gaan zetten
in het projectgebied.
Afleveren van goederen:
Ziekenhuisbedden, tilliften, setjes en
stoeltjes, een gierton, cultivator, ruim
honderd dozen kleding, stoelen,

matrassen, schoolmeubels, een
waterpomp en schoolmaterialen….. Twee
volle vrachtwagens!

Opknappen van een schooltje:
Nauwelijks voorstelbaar: geen water, 2
buitenwc’s (hokje met 2 ruimtes waar
een gat in de vloer is gemaakt). De
speelplaats is een weiland waar zo nu en
dan ook koeien grazen.
Onze loodgieter heeft de
verwarmingsketel operationeel gemaakt
en onze timmerman heeft in 2 lokalen
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een laminaatvloer gelegd. Daarnaast is
alles schoongemaakt, is er links en
rechts geverfd, zijn nieuwe tl-lampen
opgehangen, muurschilderingen
gemaakt, enz.

het project Sanitaire Voorzieningen
school Haret.

Het schooltje in Haret

Ad Donkers overhandigt symbolisch de
donatie aan voorzitter Harrie Roelofs van
PEP.

Overhandiging donatie van oudwethouder Ad Donkers.
Stichting PEP-projecten Bernheze
ontvangt grote donatie.

De huidige toiletten (op de foto
zichtbaar)bij het schooltje te Haret zullen
volgend jaar aangepakt worden.

nieuwe website in de lucht
Stichting PEP-Bernheze heeft een eigen,
vernieuwde website. Er wordt
momenteel flink gewerkt om de site
actueel te houden. Kijk op:
www.pepbernheze.nl

boekenmarkt
De jaarlijkse boekenmarkt in Loosbroek
(cultureel centrum De Wis) is dit jaar op
1 en 2 november. (Ook cd’s en
grammofoonplaten zijn er te koop.
Op zaterdag 1 november van 10.0016.00 uur en op zondag 2 november van
10.00-15.00 uur. Entree is € 1,00 per
persoon. De opbrengst van deze
boekenmarkt gaat naar de projecten in
Roemenië.
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Oud-wethouder Ad Donkers heeft aan
een afvaardiging van de stichting PEPprojecten Bernheze een cheque
overhandigd van € 800,00 Dit bedrag is
tot stand gekomen tijdens de
afscheidsreceptie van Ad Donkers in juni
jl. In plaats van cadeaus had Ad Donkers
gevraagd om een donatie voor een
organisatie die actief is op het terrein
van Internationale Samenwerking. Ad
Donkers koos voor PEP, omdat hij in
deze groep vrijwilligers veel
enthousiasme en betrokkenheid had
gezien. Die betrokkenheid maakte hij
zelf mee toen hij in 2009 meereisde naar
de projecten in Roemenië. Ook de
situatie in Roemenië droeg ertoe bij de
donatie voor de projecten in Roemenië
beschikbaar te stellen.
In 2015 zal de stichting de sanitaire
voorzieningen gaan aanpakken. De
donatie van oud-wethouder Donkers zal
uitdrukkelijk voor dit vervolgproject
benut worden.
Harrie Roelofs, voorzitter van de
stichting, dankte Ad Donkers voor de
wijze waarop de voorbije acht jaren het
beleid Internationale Zaken tot stand is
gebracht én uitgevoerd De Stichting zal
vanzelfsprekend het geld besteden voor
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Andere activiteiten (zie ook
website)
Kerstmarkt
Ook dit jaar weer in de Wis te Loosbroek.
Zaterdag 13 en zondag 14 december van
10.00 -15.00 uur.
U kunt er allerlei kerstspullen kopen en
eigengemaakte kaarten (kerstkaarten,
wenskaarten e.d.)

wereldmaaltijd
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Voor de vormelingen en hun
familieleden.
14 november a.s.
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