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 Dag lieve mensen allemaal,  
eindelijk nog eens wat nieuws hé ;). Onze excuses daarvoor, we 
hebben al redelijk wat bezoekers over de vloer gehad, dan nog de 
EVS trainingsweek achter de rug, plus de werking die meer en meer 
op gang geraakt. Dat is dus lekker druk hé.  
Voorbije maand mochten we ook twee keer feest vieren. Papa werd 
30 jaar en de kleine Marie-Lou 2 jaar. Dat betekent natuurlijk een 
feestje en een taart. Dank u wel bakkerin Shari! Tja, hier hebben we 
geen bakker zoals in België om bij aan te kloppen als we taart willen. 
 
 

 
 

Werking 

Wat de werking betreft zijn we nu 
geregeld bezig met de sociale enquêtes. 
De arme gezinnen bezoeken dus. Zo leren 
zij ons kennen en leren wij hen kennen, 
maar vooral, zo krijgen wij een duidelijker 
zicht op hun situatie en kunnen we 
specifieker bidden en luisteren wat we 
voor hen kunnen betekenen. Zo kunnen 
we ook direct in de kleren duiken om 
datgene uit te zoeken wat ze het meest nodig hebben. Het blijft 
zo choquerend hoe sommige gezinnen noodgedwongen moeten 

leven.  
 
We hebben ook nog steeds een paar lokale mannen die bij ons komen 
klussen, maar jammer genoeg zal dit niet lang meer kunnen blijven duren. 
Dat betekent dat ze dan weer helemaal niets zullen verdienen. Das pijnlijk, 
maar hier een harde realiteit. Zoals we eerder al vertelden, ze moeten 
leven van de kleine werkjes dat ze hier en daar kunnen oppikken. We 
hebben nog heel wat ideeën naar de toekomst toe waardoor we hen weer 
wat werk zouden kunnen bieden, werk ten voordele van het project bv. 
jongerenwerk, infrastructuur voor logees die hier op hun beurt een handje 
helpen toesteken, onderhoudswerken (want als het hard regent hebben 
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we op meerdere plaatsen water dat binnenkomt in huis), ... Maar voor dit alles moeten er eerst 
opnieuw wat centjes binnenkomen. We laten de werken en het werk geven dus afhangen of er al dan 
niet specifieke giften voor komen.  
 
Jessica is nu ook al bezig met twee maal per week kinderwerk. 
Één keer in het Roma-zigeunerdorp en één keer in ons eigen dorp 
Vaidei. Samen met Shari, 
probeert ze voornamelijk via 
knutselactiviteiten en spel de 
kinderen wat waarden bij te 
brengen. Het is ongelooflijk hoe 
moeilijk het kan zijn om de 
kinderen te laten samenwerken 
en gehoorzamen. Vooral bij de 
Roma-zigeunerkinderen is er 
een enorme achterstand qua 
sociaal gedrag. Ze zijn het gewoon om zelf slecht behandelt te 
worden, dus ja wat leren ze dan... Maar ook daarvoor zijn we hier hé. 
Tegelijkertijd is het ook enorm mooi te ervaren hoe gelukkig sommige 
kinderen worden met het beetje aandacht en amusement dat ze krijgen.  

 
Ook bij Dirk en Nicole proberen we minimaal één keer per 
week te gaan helpen in hun magazijn. Dozen, dozen, dozen, 
en nogmaals dozen. Verzetten, verzetten, verzetten, en 
nogmaals verzetten. Tot alles gesorteerd en bedeeld is. En 
de tijd dringt want binnen hier en een maand stopt hier 
weer een volgende vrachtwagen vanuit Duitsland met 
opnieuw maar liefst 10 ton kledij. Dus de volledige inhoud 
van het magazijn zal nog moeten verwerkt worden tegen 
dan, want in het magazijn past precies 10 ton en die staat 
nog vol! Dat word dan maar zweten, zweten, zweten, en 

nogmaals zweten. Maar ook daarvoor zijn we hier hé.  
 
Ook de Roemeense lessen gaan nog voort: 2 voormiddagen in de 
week, met telkens een boel huiswerk waar we steeds niet door 
geraken maar swat. En dan ook nog thuis zelf, moet er nog veel 
geklust worden hé. Dus alle handige Harry's en Hariètjes, weest 

welgekomen  
 

 

EVS  

Een paar weken geleden moesten we dan naar Predeal, bij Brașov, voor de on-arrival training van 
EVS. Das amper drie en half uur rijden maar daar zaten we nog volop in de sneeuw. We zaten lekker 
in de hoge bergen, maar we werden direct gewaarschuwd om niet meer buiten te gaan wanneer het 
donker werd. Alle beren waren uit hun winterslaap aan het ontwaken en scheel van de honger op 
zoek naar eten. Dus meestal trekken de beren dan richting de hotels, omdat ze weten dat er daar wel 
wat te eten valt. En een mens wordt dan zeer gewaardeerd als lekkere portie vlees. De eerste avond 
hoorden we vlak buiten het hotel flink wat geblaf van honden en ja hoor, s'morgens waren de 
pootafdrukken van de hongerige beren mooi zichtbaar in de verse sneeuw.  
De EVS training was heel interessant, we leerden veel bij over Roemenië en de cultuur, de 
bezienswaardigheden en de natuur, over typische gebruiken en bijgeloven, ... Maar die bijgeloven 
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man! Echt waar, als er een zwarte kat bij iemand passeert dan moet die persoon drie stappen 
achteruit zetten, zijn trui opentrekken bij de kraag en drie maal op zijn borst spuwen. Ook wanneer 
er iemand komt te overlijden dat ze kennen, dan bedekken ze alle spiegels zodat de geest van de 
dode niet kan terugkeren. Al zo'n dingen, ongelooflijk dat ze daar echt nog in geloven! En er zijn er 
nog zoveel. 
Twas ook heel leuk om alle andere EVS'ers te leren kennen. Vooral een volledige week samen met 
allerlei verschillende nationaliteiten was heel leuk en heel interessant. Er waren erbij van Italië, 
Spanje, Portugal, Frankrijk, Hongarije, Bulgarije, Turkije, Polen, maar de plezantste vanal waren die 

Belgen met hun kindjes hé  
 
Toen we na de week training weer naar huis reden, reden we van de sneeuw naar zo'n 30*C. 
Ongelofelijk hé. Op amper drie uur en half rijden. 
 
 

Hoe gaat het met ons?  
Met ons persoonlijk gaat het heel goed, we 
doen ons best hier om te helpen waar we 
kunnen en proberen op tijd ook wat te 
genieten van het mooie weer, de prachtige 
natuur die nu helemaal in bloei staat en ook 
van de familie dat we dankbaar mochten 
ontvangen.  
Ook met de taal gaat het steeds beter, wat 
zeker al de rest bevordert.  
Dus alles bij elkaar, de bal begint hier goed te 
rollen. We vervelen ons niet en zijn nog altijd 
blij en dankbaar dat we hier mogen zijn. 
 
Zo, ik denk dat we zo'n beetje alles gezegd hebben wat er op dit moment gaande is. Vergeet ook niet 
de site te checken, want we proberen van tijd tot tijd nieuwe foto's of een nieuwtje (kort berichtje) 
toe te voegen. En voor wie de nieuwsbrieven en foto's nog niet voldoende zijn, die moeten es 
afkomen hé. Wie bij ons op congé komt, die maakt kans om steenrijk naar huis te gaan. Tenminste 

als je tot het besef komt dat rijkdom niets met geld te maken heeft  
 
Ah ja juist, bijna vergeten. Van 4 juni t.e.m. 20 juni zijn we op bezoek in het tropische Belgenlandje. 
Misschien zien we elkaar daar dan wel eens. 
 
Tot een volgende beste mensen en ... 
 
'may the Force be with you'! 
 
Grtjs Tijs & Jessica, en Marie-Lou en Lowie.  
 
P.S.: onze beide poezen zijn zwanger. Dus als er iemand geïnteresseerd is in een kattejonkske, ze 
zullen af te halen zijn op: Strada Principale, 266 Vaidei, Roemenië. Gewoon goe bonken op de poort, 
dan komen we wel opendoen. 
 
Salut! 
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Ondersteuning 

Spreekt het project je aan en wil je ons graag 
helpen onze plannen om anderen een iets 
beter leven te bieden, helpen te 
verwezenlijken? Dan kan dit door: 

 
 Materiële hulp 

Denk je iets interessants te kunnen 
schenken (knutselgerief, spelletjes, kleren, 
werkmateriaal, toestellen, verzorging, …) 
aarzel zeker niet contact met ons of het 
thuisfront op te nemen, zodat het zeker 
mee kan met een volgende vracht. 

 
 Financiële steun  

Kan een eenmalige donatie zijn of een 
maandelijks vast bedrag  op rekeningnr: 
vzw Talmid Ministries 
IBAN: BE82 0682 4052 5368 
BIC: GKCCBEBB 
Steeds met vermelding ‘Familie Priem’ 

 Of voor ons pers. als zendingsfamilie, kan 
dit op onze privérekening:  
Familie Priem 
IBAN: BE24 8601 1087 6638 
BIC: SPAABE22

 
 Gebed: 

- Met wat wil God dat we doorgaan en 
waarmee niet?  
- Voor een veilige en goede reis naar 
België;  
- Dat mensen in België mogen bemoedigd 
worden door wat ze te horen krijgen over 
ons werk van de Heer hier; 
- Dat Zijn licht zichtbaar mag zijn door wie 
we zijn en wat we hier voor de mensen 
doen; 
- Om wijsheid en taalvaardigheid om de 
taal onder de knie te krijgen en vlot te  

 
kunnen spreken; 
- Dat de fin. noden ingevuld mogen 
worden (vaste maandelijkse sponsors). 
 

Projecten 
 Sociale contacten leggen en relaties 

opbouwen nl. sociale enquêtes aanvullen; 

 De taal onder de knie krijgen en de 
Roemeense cultuur leren kennen; 

 Kledij, voedsel en sponsorgeld bedelen;  

 Helpen met kinderwerk en  
        huiswerkbegeleiding; … 

Contact 
Familie Priem 
Vaidei 266 
337414 Judetul Hunedoara 
Romania 
Website: www.pelunca.ro 
Email-adres: tijsjessicapriem@pelunca.ro 
                       thuisfront@pelunca.ro 

Dank aan 
 Onze fantastische Heer voor Zijn leiding 

 Zendorganisatie: Talmid Ministries 

 Thuisgemeente: Effatha kerk Staden 

 Iedereen van het thuisfrontteam 

 Familie en vrienden 

  Alle mensen met een warm hart 
Zeker ook 

 Shari voor de taallessen!  

 Dirk en Nicole voor de begeleiding 
doorheen de dagdagelijkse werkjes en bij 
het invullen van onze sociale enquêtes 

 Onze familie voor de warme bezoekjes. 

 De Here voor Zijn stralend zonnetje. 
 

Alvast heel erg bedankt voor de interesse, 
steun en gebed.  Groetjes Tijs, Jessica, Marie-
Lou en Lowie Priem.
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