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 Hallo iedereen,  
 
Nog es een update over wat hier zoal gaande is. In de 
eerste plaats onze oprechte excuses voor de weinige tot 
geen info die je de laatste maanden van ons kreeg. We 
hebben dan ook vanalles van problemen gehad met pc, 
website, e-mailadressen, … Alles heeft een tijd lang plat 
gelegen.  
Welnu, even terug naar begin juni. Dat waren twee hele 
drukke, maar gezellige weken België vol van bezoekjes, 
met vooral eten, eten en nog es eten. Van koffiekoeken 
tot culinaire hoogstandjes, maar het waren vooral de 
mensen waar we het meest van genoten. Toen we na die 

twee weken België weer in Roemenië aankwamen, zijn we er direct stevig ingevlogen (moest ook wel 
als we die extra kilo's er weer af wilden). Hartelijk dank aan alle lieve mensen die ons zo openhartig 
ontvingen en onze oprechte excuses aan allen waar we niet meer geraakt waren. Ons volgende 
bezoek is alweer gepland van 1 t.e.m. 20 oktober. Dan zijn er bepaalden die er een kindje bij zullen 
hebben en die boelekes willen wij dolgraag bewonderen.  
 
We zouden ook graag de tijd nemen om hier en daar ons werk es voor te stellen, dus wie graag wat 
meer wil horen over ons project, geef gerust een seintje. U kunt een mail sturen naar ons persoonlijk 
of naar de mensen van ons thuisfront (tijsjessicapriem@pelunca.ro /  thuisfront@pelunca.ro). Dus 
ook die paar weken België beloven heel druk te worden. 
 
Intussen zijn we nog steeds bezig met het leren van de taal, maar laten we zeggen dat een mens al 
doende zo veel meer leert. Jessica slaat er soms eens uit haar botten, maar het belangrijkste is dat de 

mensen haar, raar maar waar, toch behoorlijk begrijpen  
 

 
Werking met de kinderen 

Ook voor de kinderen hier is het grote vakantie (3 maanden lang) 
dus pasten wij ons 'schema' wat aan. Zo hebben we verschillende 
voormiddagen kidsclub met dans en gymnastiek en diezelfde 
dagen hebben we dan in de namiddag een knutsel -, spel - of 
sportprogramma waar we telkens op directe of indirecte manier 
de kinderen iets proberen mee te geven. De ene dag werken we 
in eigen dorp en de andere dag in't Roma kwartier.  
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De woensdagvoormiddag is er nu telkens ook thaiboks les voor de kinderen, wat in België al één van 
mijn (Tijs) grootste passies was, kan ik hier nu doorgeven. En de kinderen zijn 
er zot van! Ik vind het een enorme goede manier om discipline en respect aan 
te leren alsook doorzetting en zelfbeheersing. Plus na verloop van tijd zullen 

de kinderen des te beter begrijpen wat het 
betekent om in je geestelijk leven te zijn als 
een vuistvechter. Wat vereist het om als 
vechter in topvorm te zijn, en wat vereist het 
om op geestelijk vlak in topvorm te zijn. Hier 
kunnen we zoveel uit leren..., dus zo proberen 
we naast de sportactiviteit ook de geestelijke 
voeding wat mee te geven.  

 
We willen in het bijzonder de kinderen van de jeugdgroep King’s Kids uit 
Kortrijk bedanken. Zij hebben zich het voorbije jaar ingezet, zodat ze wat 
geld konden verzamelen om vervolgens aan het project te schenken. Zoals 
we hen beloofden gebruikten we de centen van de kids voor de kids. Nadat 
het enthousiasme bij de kinderen na enkele weekjes zichtbaar bleef (tien 
kinderen) en zelfs nog groeide (bijna 25 kinderen), kochten we nieuwe 
bokshandschoenen voor de kinderen aan. Hun dankbaarheid was 
ongelofelijk groot. Ze ontworpen zelf een kaart als dank met een leuke foto 
en tekst. Dank u, dank u wel.  

 
Jessica is ook bezig met gitaar te leren bespelen om hopelijk in de 
toekomst samen lofprijs en aanbidding te kunnen brengen. Zo zijn er 
al verschillende geïnteresseerden die twee maal per week komen 
helpen met het instuderen van akkoorden en voorzichtig enkele 
opwekkingsliederen te spelen. 
 
 

 
Werking: sociale enquêtes  
Intussen zijn de sociale enquêtes 
allemaal doorlopen (al komen er 
nog steeds bij) en zijn we dus ook 
volle bak bezig met kledijpakketten 
maken. Boven in de schuur zijn we 
al mooi geïnstalleerd met een 
sorteer tafel en rekken om alle 
kledij netjes in te leggen (het dak is 
wel aan vernieuwing toe, dus hopen dat de 
regen er niet zal bij kunnen in de volgende 
periode, maar swat).  
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Tussen de programma’s door zijn we dus bezig met 
sorteren en dan pakketten samenstellen. Hier kruipt heel 
veel tijd in. Na het bezoeken van alle gezinnen, krijgen we 
meer en meer een beter zicht op de noden. 
 
 Telkens we deze 
nu kennen, 
bekijken we de 
situatie en 
proberen we de 

mensen te helpen in de mate van het mogelijke. Dat kan 
een keer een veelbetekenend bezoekje zijn, of bepaalde 
kleren gaan uitzoeken, of een karretje verstevigen voor 
iemand die er elke dag water mee moet gaan halen, ... 
Maar meer en meer beginnen de mensen ook zelf de weg 
te vinden naar onze poort om hulp te komen vragen. Dat 
kan voor vanalles zijn, voor water, voor kleren, verzorging, een luisterend oor, …  
 
En de hulp in het magazijn bij Dirk en Nicole, waar we onlangs een vrachtwagen met 
tien ton aan hulpgoederen ledigden en sorteerden, gaat ook nog verder. Dus vervelen is hier nog niet 
direct aan de orde. 
 
 

Bezoek: tijd voor elkaar en een helpende hand 

Daarnaast kregen we nog heel wat bezoekers over de vloer, waar we heel blij en dankbaar voor zijn. 
Ze helpen ons met de pakketten, nieuwe dansjes en spelletjes, ze genieten ervan om samen met de 
kids te springen op de trampoline, de inwoners ontvingen met dank  melkkartonnetjes die we samen 
uitdeelden, ...  Zodus ook op die manier lekker gezellig druk., maar we genieten ervan. Af en toe 
proberen we ook nog wat tijd te nemen voor onszelf en onze bezoekers, door hier nog wat verder dit 
mooie land te ontdekken. Er zijn nog zoveel mooie plaatsen waar we over horen en als 
natuurliefhebbers kan je dat toch niet links laten liggen. Vooral niet als je er met je ... euhm... 

achterwerk bij woont hé.   
 
Allé lieve mensen, zo is er ook weer wat tijd aan jullie gespendeerd si (vooral als je weet dat ik typ 

gelijk een slak met gebroken vingers).  
 
Tot een volgende, en hartelijk dank aan al diegenen die ook hun tijd willen spenderen om de 
nieuwsbrieven te lezen. En niet vergeten:  
  
 
               
 
 
 
 
 
                     Gods zegen allemaal. 
  

Ps: de ZEVEN katjes zijn weg hoor. Jammer, maar jullie waren niet rap genoeg  
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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: 

- Duidelijkheid wat betreft de verdere 
hulpverlening aan de Roma's in Romos 
en/of (?) Geaogiu. Eventuele opening om 
kennis te kunnen maken met iemand van 
het dorpje in Geaogiu… 
- Duidelijkheid wat twee andere projecten 
betreft. Bij het ene project kregen we het 
voorstel om deel te nemen (algemene 
hulpverlening aan kansarme groepen) en 
bij het andere om te helpen opstarten 
(d.m.v. sportaanbod jongeren Het Woord 
kunnen aanreiken. Maar daar beslissen we 
liever zelf niet over, dus vragen we om 
meer duidelijkheid. 
- De rugpijn van Tijs komt en gaat, maar 
hij ziet er vaak erg van af. Bid aub voor 
genezing.  
- Dat Zijn licht zichtbaar mag zijn door wie 
we zijn en wat we hier voor de mensen 
doen; 
- Nog enkele maanden en dan is onze EVS 

afgelopen. Dan moeten we trachten te 
leven met de giften van de mensen. Dat 
ziet er momenteel nog niet haalbaar uit. 
Help aub bidden voor vaste sponsors, 
zodat wij ons werk hier verder kunnen 
blijven doen.  
 

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 

 Alle bezoekers voor de leuke tijd en de 
hulp. 

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

 De Here voor Zijn stralend zonnetje. 

 Alle mensen die ons tot nu financieel 
steunen/steunden. 

 Diegenen die af en toe es een 
bemoedigend berichtje of kaartje sturen 
(kan soms ongelofelijk veel deugd doen). 
 

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