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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

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)

De voorzitter aan het woord.
In 2017 zijn weer succesvolle acties
ondernomen om geld in te zamelen voor
de verschillende projecten in ons
werkgebied in het oosten van Roemenië.
Een drietal boekenmarkten (Heesch,
Loosbroek en Liempde), een kerstmarkt
en een sponsordiner stonden op de
agenda. Daarnaast werden goederen
ingezameld zoals kleding, bedden,
rollaters, medische hulpmiddelen, etc..
Goederen die voornamelijk terecht
komen in kleinschalige zorgcentra in
dorpen op het platteland, maar ook in de
provinciehoofdstad Focsani.
De kleinschalige zorgcentra met circa 15
tot 25 bewoners, zijn zoveel mogelijk

zelfvoorzienend. Men heeft er een eigen
groentetuin en teelt er fruit waarvan een
belangrijk deel wordt ingemaakt voor de
wintertijd. Daarnaast worden er kippen
en varkens gehouden en op een enkele
plaats één of twee koeien voor de melk
en het vlees. Hierdoor zijn de dagelijkse
kosten in deze tehuizen laag.
De afgelopen twee jaar zijn de
voorzieningen in de huizen aangepast
ten gevolge van de
wet- en regelgeving waarbij met name
de hygiëne sterk is verbeterd. Ook
hieraan hebben wij bijgedragen middels
het bekostigen van bedrijfskleding,
wasmachines, koelkasten, fornuizen,
potten en pannen.
Een jaarlijks terugkerende activiteit is
het werkbezoek van een groep PEP-leden
aan ons projectgebied. Samen met het
Rode Kruis is in het plaatsje Oreavu een
dierenverblijf vernieuwd en vergroot
voor koeien, varkens en kippen en is een
verblijfplaats ingericht voor een man met
beperkingen die het zware werk voor zijn
rekening neemt.
Het werk wat we uitvoeren en de
bezoeken die we brengen aan scholen,
ziekenhuizen en zorgcentra motiveren en
inspireren ons en onze vrijwilligers om
zich in het komende jaar weer in te
zetten voor de mensen die het zo hard
nodig hebben.
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Wij zijn dan ook bijzonder trots op onze
vrijwilligers en donateurs en wensen hen
een gelukkig en gezond 2018 toe.
Voorzitter Stichting PEP-projecten
Bernheze,
Harrie Roelofs

boekenbeurs in De Wis
De boekenmarkt in De Wis is succesvol
verlopen met een mooie opbrengst als
resultaat.

agenda 2017
-sponsordiner 24 februari De Waard
Heesch
-boekenmarkt Heesch:17 en 18 maart
-Roemeniëreis:
-boekenmarkt Loosbroek: 27 en 28 okt.

Vanaf deze plaats wens het bestuur van
Stichting Pep-projecten Bernheze
eenieder veel gezondheid en geluk toe in
2018.
Hopelijk zien we elkaar tijdens één of
meerdere activiteiten van de Stichting.

Dank weer aan alle mensen die op
enigerlei hebben mee gewerkt.

Onze Stichting heeft weer kerststukjes
verkocht in De Wis. Helaas kon Martien
door een ongelukkige val niet aanwezig
zijn om een en ander aan te sturen,
maar toch maakten de vrijwilligers mooie
exemplaren. De opbrengst was prima.
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