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

De voorzitter aan het woord:
Het jaar 2016 was weer een spannend
jaar voor Stichting PEP-projecten
Bernheze met vele activiteiten.
Hoogtepunt van dit jaar was het
realiseren van een dierenverblijf bij
‘Klein Rosmalen’ in het plaatsje Gugesti
Uitbreiding, maar ook deels verplaatsen
van dit dierenverblijf, was noodzakelijk.
Om aan alle wettelijke (Europese) eisen
voor een zorginstelling te voldoen,
diende het dierenverblijf op een
bepaalde afstand van de nieuwe,
uitgebreide keuken te komen staan.
In de zorginstelling ‘Klein Rosmalen’
verblijven 14 bewoners. De instelling
wordt gerund door één mevrouw met
hulp uit de omgeving en een man met de
nodige beperkingen, die voor het
zwaardere werkt zorgt. De bewoners
werken naar vermogen mee.
De bewoners vinden het fantastisch dat
zij daar mogen verblijven: schone
kleren, goed eten en een bed (veelal met
meerderen op een kamer). Ook een arts

komt met enige regelmaat en waakt over
de gezondheid van de bewoners.
Kortom: voor de meesten een betere
zorg dan zij ooit in hun leven gehad
hebben.
Deze zorginstelling is nagenoeg geheel
zelfvoorzienend. Dat wil zeggen dat zij
een groentetuin en een boomgaard
hebben. Daarnaast houdt men er
varkens , kippen en een of twee koeien
voor o.a. melk.
Wat overblijft aan groenten, vlees melk
en eieren gaat naar gelijksoortige
zorginstellingen van het Rode Kruis in de
omgeving. Het Rode Kruis beheert op
deze manier circa 5 zorginstelling met 15
tot 20 bewoners.
Stichting PEP-projecten Bernheze
ondersteunt deze voorzieningen met
bedden (hoog/laag), meubilair, kleding,
wasmachines, kooktoestellen,
keukeninrichting etc.
Voor de bouw van het dierenverblijf
waren allerlei voorbereidingen nodig. Te
beginnen met een goede tekening. Na de
nodige versies over en weer, kon de
tekening definitief worden vastgesteld en
konden de materialen berekend worden.
Een strakke planning was noodzakelijk
om het dierenverblijf binnen de
beschikbare vijf werkdagen te realiseren.
De fundering en vloer moest gestort zijn
om direct met het metselwerk te kunnen
beginnen. Stenen, lijm en dakplaten zijn
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besteld in Roemenië, de overige
bouwmaterialen zoals hout (balken) en
platen zijn hier gekocht of verkregen.
Ook een lijst met gereedschap en
steigermateriaal is verzameld en alles is
ingeladen in een oplegger.
Na aankomst kon direct gestart worden
met het metselwerk, na twee dagen kon
begonnen worden met de zolder en de
dakconstructie. De dag voor het
geplande vertrek is nog tot laat door
gewerkt om alle dakplaten op de bouw te
leggen. Hiermee zijn alle geplande
werkzaamheden afgerond.
Bovenstaande kunnen we realiseren
omdat vele vrijwilligers zich in zetten
voor o.a. een kerstactiviteit in
Loosbroek, boekenmarkten in Heesch,
Loosbroek en Liempde, een
sponsordiner, een wereldmaaltijd voor
de vormelingen, kleding verzamelen en
sorteren en het maken/verkopen van
wenskaarten. De opbrengst van al deze
activiteiten komen volledig ten goede
aan de projecten in Roemenië.
Fijne kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar voor iedereen maar zeker in
het bijzonder voor al onze vrijwilligers.
Voorzitter Stichting PEP-projecten
Bernheze
Harrie Roelofs

-kerstactiviteit in de Wis.
Na afloop van de Korenavond en op
zaterdag en zondag 17 en 18 december
werden er kerststukjes verkocht, die
door enthousiaste vrijwilligers o.l.v.
Martien werden samengesteld. We
mogen tevreden zijn met het
eindresultaat. Ook de verkoop van
kerstkaarten heeft daar zeker aan
bijgedragen.

Na afloop werden er enkele stukjes naar
Laverhof (afdeling Cunera) gebracht.
Ook Vluchtelingenwerk Bernheze ontving
enkele stukjes.
Hieronder een foto van Cunera. De
instelling bedankte PEP en stuurde deze
foto.

Laatste activiteiten in 2016

-maaltijd voor vormelingen:
deelname door ongeveer 50 personen.
Door omstandigheden werd deze
activiteit deze keer in de dagkapel van
de kerk te Heesch gehouden. Door wat
improvisatie werd een en ander toch in
goede banen geleid.
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-boekenmarkt Loosbroek (okt.)
De boekenmarkt werd goed bezocht.
Dankzij het werk van de laad- en
losploeg, personeel van De Wis en alle
andere helpers, werd er samen een
prima activiteit neergezet.
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De voorzitter geeft in z’n schrijven aan
hoe een en ander is verlopen
voorafgaande en tijdens de werkweek in
Roemenië . Ook plaatsen we hieronder
het krantenartikel zoals dat o.a. in De
Mooi Bernhezer geplaatst werd.
woensdag 31 augustus - woensdag 7
september 2016
Doel van deze werkweek:
-uitbreiden van een dierenverblijf bij het
verzorgingstehuis ‘Klein Rosmalen’ in
Oreavu.
-goederen brengen naar een school en
een ziekenhuis in Vidra
-goederen afleveren bij het centale
verdeel- en opslagcentrum van het
Rode Kruis in Vartescoiu
-afleveren van een gierton
-bezoeken van de vaste projectlocaties
-deelnemen aan een programma voor de
vrijwilligersgroep, aangeboden
door de burgemeester van
Rocoasa/Verdea.
Twee vrachtwagens met materialen
voor de aanbouw van het dierenverblijf
vertrokken op maandag 29 augustus
vanuit Loosbroek en arriveerden in
Roemenië op woensdagmiddag 31
augustus. Naast deze bouwmaterialen
gingen er goederen mee die bestemd
waren voor een ziekenhuis, een school
en het Rode Kruis in het werkgebied van
de Stichting. Voor een agrariër ging ook
een bestelde gierton mee
De vrachtwagens vertrokken uit
Roemenië op woensdag 7 september en
kwamen in Loosbroek aan op vrijdag 9
september.
Ook een busje met gereedschap heeft
de heenweg tegelijkertijd
afgelegd met de vrachtwagens.
Tijdens de terugreis is het busje is een
van de vrachtwagens geplaatst en zijn
deze passagiers ook met het vliegtuig
teruggevlogen naar Nederland
De rest van de vrijwilligersgroep is op
woensdag 31 augustus met het
vliegtuig vanaf Eindhoven naar
Boekarest gevlogen en vervolgens met
een gehuurd busje naar het hotel in
Popesti gereden. De terugreis was op
woensdag 7 september.
Tijdens het verblijf sloot de vaste
tolk/coördinator zich bij de groep aan.

uitbreiden dierenverblijf
Het uitbreiden van de bestaande ‘stal’
vergde de meeste tijd. Het geheel werd
door twee coördinatoren aangestuurd,
die kleinere ploegjes aan het werk
zetten. Eén van deze groepjes zorgde
voor de dagelijkse lunch, het drinken en
allerlei hand- en spandiensten.
De betonnen vloer was vooraf gestort,
zodat de ploeg meteen kon beginnen
met het stellen van de profielen en het
metselwerk. Daarna kwamen
dakconstructie, dagbedekking, wanden
met ramen en deur aan de orde. Het
geheel werd versierd met klompen aan
de voorgevel: een Hollands tintje aan het
bouwwerk waar de leiding van het
opvangtehuis om gevraagd had.

Agenda 2017

- boekbeurs Heesch: 25 en 26 maart
- sponsordiner Heesch: zaterdag 8 april
- boekenbeurs Loosbroek: 28 en 29
oktober
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