
Op grond van de inzendingen heeft de jury vast kunnen stellen dat er in het werkgebied van
Het Gouwe Peerke veel organisaties zijn die tweedehands kleding inzamelen en de
opbrengst daarvan toen goede laten komen aan goede doelen. Het inzamelen van
tweedehands kleding voor het goede doel bestaat al lang en het is interessant om vast te
stellen dat dit nog steeds met vele succes wordt gedaan. Het mes snijdt bovendien aan twee
kanten: enerzijds wordt verspilling tegengegaan door hergebruik te bevorderen, anderzijds
worden mensen hier en in den vreemde geholpen met de opbrengst.

Door de jury zijn er drie organisaties die zich na een openbare oproep in de media hebben
aangemeld geselecteerd. De winnaar van het Gouwe Peerke 2016 krijgt een geldbedrag van
duizend euro. De nummers twee en drie zijn ex aequo. Zij krijgen ieder 250 euro. De
winnaar krijgt tevens een jaar lang de wisseltrofee in beheer. Volgend jaar, als deze
wisseltrofee is ingeleverd, krijgt de winnaar een replica van de wisseltrofee.

De drie genomineerde projecten zijn:

Stichting Roemeniëhulp Hilvarenbeek

Deze stichting uit Hilvarenbeek zet zich al sinds 1990 in voor hulp aan Roemenië. Een jaar
na de revolutie tegen het misdadige communistische regime reed een Hilvarenbekenaar
spontaan met zijn auto naar het verarmde land op direct, van mens tot mens, hulpgoederen
af te leveren. Dit is hij blijven doen. Na zijn overlijden is zijn weduwe mevrouw Corrie van
den Braak (82) er mee doorgegaan en ze doet het nog steeds, geholpen door haar kinderen,
vrienden en kennissen. Eens per jaar gaat een groot hulptransport naar Roemenië. De nadruk
ligt op tweedehands kleding. De kinderen zullen de hulp straks mee voortzetten.

Vincent Shop Tilburg

De katholieke kerk is altijd - en tot op de dag van vandaag - sterk gericht geweest op hulp
aan minderbedeelden. Een typisch voorbeeld van deze hulp is genoemd naar de heilige
Vincentius, een Fransman uit de zestiende eeuw die veel werk heeft gemaakt van charitas.
Hier zijn de Vincentiusverenigingen naar genoemd. Ook Tilburg kent sinds jaar en dag zo'n
vereniging. De Vincent Shop is een tot de verbeelding sprekende zeer hedendaagse vertaling
van het werk van de Tilburgse Vincentiusvereniging. In de Vincent Shop wordt tweedehands
kleding verkocht. De opbrengst gaat volledig naar goede doelen. Er zijn zo'n veertig
vrijwilligers bij betrokken.

Tante Pollewop Tilburg

Dit is een kleding-kringloopwinkel onder de bezielende leiding van Evelyne Klerx, die vele
steun krijgt van haar vader Ad Waaijers. De in de wijk de Besterd in Tilburg gevestigde
winkel is tien jaar geleden begonnen als een initiatief om geld in te zamelen voor
hulpprojecten in Kenia. Wat eenvoudig begon heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt.
Tante Pollewop dient tegenwoordig drie doelen: kleding inzamelen tegen verspilling, de
opbrengst van de verkochte tweedehands kleding gaat naar projecten (ziekenhuis, scholen)
in Kenia en arme Tilburgers krijgen via een groot sociaal netwerk kledingbonnen die ze
kunnen besteden in de winkel.
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THEMA 'DE NAAKTEN KLEDEN'

De jaarlijkse uitreiking van het Gouwe Peerke vindt zoals gebruikelijk plaats op de
herdenking van de sterfdag van HET Tilburgse icoon Petrus - Peerke - Donders. Het moment
van vandaag doet ons herinneren aan 14 januari 1887, de dag waarop Peerke stief in de
melaatsenkolonie van Batavia, het onherbergzame gebied aan de Copenamerivier in
Suriname.

Deze jaarlijkse uitreiking vindt plaats onder directe verantwoordelijkheid van de stichting
'Het Gouwe Peerke'. Deze organisatie vormt weliswaar een zelfstandige juridische eenheid
binnen het brede aandachtsveld voor leven en werken van Peerke Donders, maar kent een
nauwe en directe relatie met de stichting Petrus Donders. Onder auspiciën van deze stichting
werd vandaag nog een glossy met als titel 'Peerke' gepresenteerd.

De aandacht voor Peerke Donders kent een breed scala van thema's gekoppeld aan het
centrale gegeven zoals kort samengevat in 'de werken van barmhartigheid'. Deze werken
zouden we het wezenlijke kenmerk mogen noemen van het levensverhaal van de zalige
Tilburger van melaatsenkolonie Batavia.

De 7 werken van Barmhartigheid zijn: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten
kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen.de gevangenen bezoeken en de
doden begraven. In de bijbel. - in het evangelie van Matteus wordt in het 25~ hoofdstuk
gesproken over zes werken van barmhartigheid. Paus Innocentius 111 heeft daar in het begin
van de 13e eeuw een zevende werk van barmhartigheid aan toegevoegd, dat van aandacht
voor de doden.

Peerke Donders heeft tijdens zijn leven in Suriname de 7 werken van barmhartigheid in de
praktijk gebracht. Zowel de Stichting Het Gouwe Peerke als de Stichting Petrus Donders
Tilburg beschouwen de werken van barmhartigheid als universele waarden van
medemenselijkheid en laten zich hierdoor inspireren. De jaarlijkse uitreiking van Het Gouwe
Peerke is hierop gebaseerd.

De jury van het Gouwe Peerke kiest elk jaar een maatschappelijk onderwerp dat aansluit bij
een van de werken van barmhartigheid. Hiermee sluit de jury aan bij al datgene wat er
tegenwoordig gebeurd rond de thema's welke ook het leven van Peerke Donders zo
kenmerken. De plek waar wij nu samen zijn staat niet voor niets in het teken van deze
zeven werken van barmhartigheid, opgezet als het paviljoen van de naastenliefde.

Dit keer heeft de jury gekozen voor een actuele benadering van 'de naakten kleden'; de prijs
gaat in 2016 naar een initiatief waarbij de opbrengst van tweedehands kleding wordt besteed
aan goede doelen. Voor het Gouwe Peerke komen initiatieven in aanmerking in Midden-
Brabant.
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Over deze keuze is door de leden van de jury flink gediscussieerd. Volgens de jury liggen de
doelen en de uitwerking daarvan van alle drie de organisaties erg dicht bij elkaar. Ze spreken
tot de verbeelding, kunnen ten voorbeeld worden gesteld en bieden hulp op ene manier die
volledig ligt in de lijn van de werken van barmhartigheid. Er wordt enorm vele goed gedaan
op basis van 'simpele' tweedehands kleding. Omdat er toch een de eerste moet zijn, is
uiteindelijk de keuze gevallen op Tante Pollewop. Dit initiatief is dan ook uitgeroepen tot het
Gouwe Peerke 2016. De belangrijkste overweging was dat de winkel naar een groter pand
gaat verhuizen en daar volgens de jury wat extra hulp goed bij kan gebruiken.

Grote complimenten voor Tante Pollewop, Vincent Shop en Stichting Roemeniëhulp.
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