
ROEMENIË 
HEEFT JOU NODIG!

JESSICA & TIJS
MARIE-LOU & LOWIE

Pe Lunca,  

een hulpverenigingsorganisatie in Vaidei – 

Roemenië 

Word een van onze vrijwilligers en doorbreek 

samen met ons de vicieuze cirkel van armoede 

en ellende.  

Wij zijn Tijs en Jessica Priem. Al 15 jaar een 

koppel waarvan reeds 8 jaar getrouwd. Samen 

met onze stoere prinses Marie-Lou (bijna 4), 

onze heldhaftige zoon Lowie (2) en onze grote 

luierik van een hond ‘Jerom’ vormen wij een 

fantastisch suPriem team. Of beter gezegd, dit 

is ons gezinnetje.

Word een van onze vrijwilligers en doorbreek 

samen met ons de vicieuze cirkel van armoede 

en ellende.  

CONTACTEER ONS

Familie Priem
Vaidei 266

337414 Judetul Hunedoara
Romania

tijsjessicapriem@pelunca.be
thuisfront@pelunca.be

www.pelunca.be



VRIJWILLIGER OP 
ZELFSTANDIGE BASIS 

Dit betekent dat je alles zelf bekostigt , zowel jouw 

transport als voeding tijdens jouw verblijf etc. 

Vertrek niet zomaar maar contacteer ons.

VRIJWILLIGER VIA ERASMUS+ 

1. Kies een uitzendorganisatie.  

JINT kan je hierbij helpen: www.jint.be

2. Kies jouw gastorganisatie:  

Pe Lunca in Romania, Vaidei.

3. Dien tijdig uw formulieren in rekening hou-

dend met de aanvangsperiodes van de 

EVS-projecten: 

• Vóór 2 februari:  

start tussen 1 mei en 30 september

• Vóór 26 april:  

Start tussen 1 augustus en 31 december

• Vóór 4 oktober:  

Start tussen 1 januari en 31 mei

Meer info op www.erasmusplus.nl/evs

BIED HULP DOOR MIDDEL VAN 
EDUCATIE, ZORG EN SPEL.

• Verzorg de kinderprogramma’s (knutselen, 
sport, groepsspelen…)

• Breng de normen en waarden van onze orga-
nisatie bij aan kinderen en volwassenen 

• Stel de noden vast van hulpbehoevende 
gezinnen 

• Verdeel de kleding door middel van zelfge-
maakte hulppakketten. 

• Begeleid kinderen naar een volwassen leven

JA IK DOE MEE! WAT NU? 

Een EVS-Project (European Voluntary Service) via 
Erasmus+ voor jongeren tussen de 17 en 30 jaar  
kan 2 tot 12 maanden duren.  Erasmus+ vergoed 
het grootste deel van de kosten.  

De nauwe samenwerking van de uitzendorganisa-
tie Talmid Ministries en de gastorganistaie Pe Lunca 
helpen jou bij de keuze van een EVS project en het 
regelen van praktische zaken (reis, verzekering,).

Kies je voor EVS? Dan kan Pe Lunca vaste bijdra-
gen krijgen voor onder meer reiskosten, organisa-

tiekosten, en zakgeld voor de vrijwilliger.  


