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Hoipiepeloi!  
We gaan een keer een nieuwsbriefje schrijven vanuit België! 

Kids, kofffie en supernanny’s 
Tussen alle bezoeken door eens op m’n gemakje aan tafel bij de 
Soetaertjes, met op tijd nen lekker kopje koffie gezet door onze 
goedlachse moeder Hilde. Wat een zegen hier altijd te mogen vertoeven 
tijdens onze periodes in België. 

Ook onze kinderen zien er steeds naar uit, s’morgens de routine om al 
de beestjes eten te geven, spelen met de kleinkinderen en af en toe 
genieten van de plaatselijke stoere supernanny Jeshua.

Zomerupdate
Eerst even terug naar de laatste periode Roemenië. Juli en 
augustus waren zoals gewoonlijk weer twee zeer drukke maar 
heel gezellige zomermaanden vol werken maar ook genieten met 
onze bezoekers. De werking draaide op volle toeren maar dan 
wel met af en toe een dagje vrij ertussenin. Genieten van een 
lekker vers gemaakt Roemeens fruitdrankje. Altijd fijn eens het 
werk te kunnen verdelen en samen meer te doen in een korte 
periode. Praten in onze eigen taal, onze harten delen, plezier 
maken, ... Wat een zegen. 

Het is dan natuurlijk ook wel weer aangenaam als deze periode 
voorbij is en ons gezinsleven weer z’n ‘normaal’ gangetje kan 
gaan. Weer wat meer persoonlijker tijd met elkaar. Al is het zo dat 
de werking steeds op volle toeren blijft verder draaien.

OP HET VELD
Pelunca
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Steen, ramen, pannen... 
We zijn volle bak bezig met de bouw van twee huisjes in Romos. Dankzij 
de burgemeester verkregen we een stuk grond voor één van de twee 
huisjes en mochten we voor beide huizen gratis hout halen in de bergen 
om de dakconstructies mee te maken. 

Calin, een Romavriend, bood ons meteen zijn diensten aan. Hij wou dit 
zelfs volledig gratis doen omdat zijn hart zo warm is voor ons en het 
project. Toch willen we hem doorheen de werken vergoeden voor zijn 
diensten want ook zijn gezin kent heel wat noden. Niet alleen neemt hij 
alle verantwoordelijkheid tijdens de bouw, ook vond hij zelfs een plaats 
waar we alle BCA blokken aan de helft van de prijs konden kopen. Ook 
ging hij mee met ons naar de burgemeester. 

Via Jan en Gerry, een Nederlands koppel die op verschillende manieren 
ons project steunt waar mogelijk, verkregen we vier ramen. Bij thuiskomst 
mogen we ook nog een hoop dakpannen gaan halen. Dus alles samen 
betekend dit dat we heel wat centen uitspaarden.

 ...en liefde
De mentaliteit in Romos laat jammer genoeg heel vaak te wensen over 
waardoor we vaak voor conflicten komen te staan. Maar tot nu toe kregen 
we alles gelukkig steeds weer onder controle. Met Zijn ogen van liefde 
kijken wij naar deze mensen om. En dat willen we ook bij hen verkrijgen. 
“heb u naaste lief zoals uzelf!”. 

Het is fantastisch te zien hoe de twee gezinnetjes die daar nog wat uit 
de boot vallen ook een stenen huisje zullen hebben. We zijn zo dankbaar 
hen die nieuwe start te kunnen geven. Hun huisjes worden hen niet direct 
gegeven. Natuurlijk gaan ze er direct mogen in wonen, maar de eerste drie 
jaar blijven ze eigendom van Pelunca. Als ze in die drie jaar bewijzen dat ze 
er goed voor zorgen en zich inzetten om vooruit te gaan, dan worden de 
huisjes hen geschonken. We hebben er natuurlijk het volste vertrouwen in 
dat ze effectief hun best zullen doen. 

Pelunca Family Files
Bovenstaand project omschrijven we dus als het project ‘Pelunca Family Files’. 
Het houdt in: verbeteren, vernieuwen of bouwen van huisjes, zodat ze warm en leefbaar worden voor de gezinnen. 

Per huis zijn we op zoek naar 12 vaste sponsors. Iedere sponsor draagt €25/maand bij gedurende 1 jaar. (Dit vormt een totaalbedrag van €300). Het 
betekent dan ook dat je als sponsor na 1 jaar werkelijk een verschil kan maken. Namelijk helpen aan de bouw van een warm huis voor een gezin. Na dat 
jaar of eenmalige donatie van €300 kiest iedere sponsor of ze al dan niet nog een jaar sponsoren. 

Voorlopig hebben we slechts 1 sponsor voor de bouw van twee huisjes. We zijn dus nog op zoek naar een 23 tal andere sponsors. We namen 
een gewaagde start door reeds aan deze bouw te beginnen. Toch geloven we dat het een project is dat verandering zal brengen voor de arme 
bevolkingsgroepen waarmee we werken en tegelijk de kans geeft aan de sponsor om een waardige bijdrage te leveren in het leven van een ander. 

Wie zich geroepen voelt kan meer informatie vinden op www.pelunca.be/pff over de verschillende projecten en hoe ze kunnen sponoren.

Geoagiu
In Geoagiu hebben we nu al een paar heel 
interessante gesprekken gehad met de 
burgemeester. Voor het Roma dorp daar hebben 
we een bepaalde visie waar we nu nog niet echt 
over gaan uitbreiden, maar de burgemeester 
was er alleszins al heel enthousiast over. Hij zei 
dat hij helemaal openstaat om ons te helpen 
waar mogelijk. We blijven natuurlijk met de 
voeten op de grond en zien wel wat ervan 
komt. Om onze visie na te jagen hebben we er 
alleszins al in de eerste plaats een gebouw voor 
nodig. De burgemeester stelde ons direct een 
gebouw ter beschikking, maar dit was jammer 
genoeg te ver afgelegen van het Roma dorp. 

Orăsție
We bidden verder en geloven dat God op Zijn 
tijd wel de nodige deuren opent. Ondertussen 
blijven we ook daar (Geoagiu) verder werken 
zoals we al een jaar bezig zijn. 

Ook naar de burgemeester van Orăsție 
stuurden we een eerste mail na een gesprek 
op het gemeentehuis, omdat we ook daar in 
het Roma dorp heel graag een aantal zaken 
gerealiseerd zouden krijgen. Aan de kant van 
een rivier leeft een zeer arme Romagroep. Dit 
omvat een achttiental huisjes (van planken 
en karton) en deze staan op illegale grond. 
Absoluut niemand ziet naar hen om! 

We zouden dus heel graag willen bekomen 
dat deze burgemeester ofwel hen de grond 
schenkt, ofwel een ander stuk grond geeft waar 
we kunnen herbeginnen. Deze mensen hebben 
geen drinkwater, (legale) elektriciteit en worden 
vooral s’ nachts heel vaak gebeten door de 
ratten. Het zijn echt de armste van de armsten, 
maar hebben echt een goede mentaliteit. Het 
zou zo mooi zijn ook die mensen een stap 
of misschien wel enkele stappen vooruit te 
kunnen helpen. 
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Dakbedekking, hulpgoederen en straffe gasten!
Op de eerste dag kregen we voor elkaar dat alle huisjes voorzien zijn van metalen dakbedekking. Gedaan dus 
met nat geregend te worden! Natuurlijk deden we dit niet alleen. Jan en Gerry mochten begin oktober opnieuw 
een hele groep studenten van de facilitaire opleiding van de NHTV (school) uit  Breda ontvangen. Samen met 
deze enthousiaste, jonge mensen vlogen we de daken op. Het was weer een hele intense gebeurtenis, maar 
we konden doen wat we voor ogen hadden. Vooral de jongensgroep, met natuurlijk een aantal straffe meiden, 
verwezenlijkten dit mooie werk. De andere groep, die uit heel wat meisjes bestond, mocht zich even in- en uitleven 
in het sorteerwerk van Jessica. Alle dozen met jassen, mutsen, sjaals, wanten en laarzen werden buitengezet en 
gesorteerd per maat en soort. Een hele klus, zelfs met een groot team. 

De volgende dag werden alle spullen naar het Romadorp gebracht en mochten de gezinnen bij ons komen en 
werden ze door de meisjes begeleid bij het kiezen van de hulpgoederen. 

De derde dag was vast de zwaarste: uitdelen van schoenen en laarzen. Ongelofelijk hoe de overlevingsdrang bij 
deze mensen bovenkomt. Iedere ouder wou zeker een paar schoenen voor zijn kind. Hier merkten we dan ook 
dat ze wat opdringerig en ongeduldig werden. Aan de ene kant zwaar om mee om te gaan, maar aan de andere 
kant doet het je des te meer realiseren hoe nodig de humanitaire steun is voor deze mensen. De meisjes hielpen 
opnieuw bij de persoonlijke begeleiding en leverden een prachtig werk! Als afsluit mochten de gezinnen elk een 
voedselpakket ontvangen. 

Dank u ijverige studenten voor jullie mooie bijdrage!! Ook financieel werden de kosten door de school gedragen 
en leverden Jan en Gerry weer een serieus steentje bij. Zo zie je maar wat we allen samen kunnen verwezenlijken. 

Ratten, vrijwilligers en een baby!
Volgende keer mikken we op de buitenkanten van de huisjes zodanig dat de ratten niet meer binnen geraken. Het 
is verschrikkelijk te zien hoe kleine baby’tjes gebeten worden door die vieze beesten. En het zijn echt serieuze 
beten hoor!

Ondertussen kregen we ook onze eerste aanvragen voor EVS (European Voluntary Service), dwz dat jongeren 
zich hebben opgegeven om via Erasmus+ ons te komen helpen als vrijwilligers. We mogen tot twee studenten 
ontvangen en moeten nu dus een keuze maken wie wel en niet. We wachten tevergeefs nog steeds op enkele 
Belgische vrijwilligers, maar die lijken maar niet te komen! 

Spannend allemaal, want het is toch iemand vreemd die we zomaar even mee in huis nemen, maar we geloven er 
wel in dat het tot zegen zal zijn zowel voor de jongere, als voor ons en voor de mensen waarmee we werken. Het 
zou alleszins al zalig zijn het werk wat te kunnen verdelen en om wat nieuwe ideeën en/of inzichten te verkrijgen. 
Nu ja, we zien wel hoe alles verloopt. Sowieso zou het pas zijn voor begin mei ofzo. Dus eigenlijk zou da perfect 
uitkomen met de nieuwe baby enzo. 

Jaja, voor diegene die het nog niet wisten, kindje nummer drie of dochter nummer twee zit volop in de 
ontwikkelingsfase en wordt rond de 11e april verwacht. Heel goed getimed dus hé. Eind maart/begin april zijn we 
sowieso in den Belgique met de benefiet en voor een aantal projectvoorstellingen. Data volgen zo snel mogelijk. 

Vanaf mei zouden we dus normaal één of twee EVSers mogen verwelkomen die ons komen helpen, dus mama 
Jessica zal wat ontlast worden zodat ze meer zal kunnen genieten van de gezinsuitbreiding. Zalig hé hoe Hij alles 
voor elkaar krijgt!

Alle, we gaan het hierbij weer laten zi. Nu nog vlug wat papieren in orde brengen terwijl we nog in België zijn en 
hopelijk op tijd terug, want Hilde is bezig met lekkere kip en rijst voor straks. Gods zegen allemaal!
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SPONSORED BY PRINT-DESIGN.BE 

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

FINANCIËLE STEUN 
Eenmalige donatie of maandelijks vast bedrag. 
Steun project PeLunca:
IBAN: BE29 1030 4919 8064 
BIC: NICABEBB
PayPal: www.paypal.me/pelunca
Steun familie Priem:  
Familie Priem 
IBAN: BE24 8601 1087 6638 
BIC: SPAABE22

GEBED
• Dat alle papierwerk aangaande EVS spoedig in orde zal geraken en 

dat we de juiste keuzes maken wie we wel of niet in ons leven en 
project toe te laten.

• Nog een klein duwtje en de bouw van de huisjes zit erop. Bid aub 
dat dit tot een goed einde zal gebracht worden.

• Bid aub mee dat de communicatie met de burgemeesters (Geoagiu 
en Orăsție) een versnelling hoger zullen gaan. Dat we positieve 
feedback krijgen van hen.

• Dat we met Zijn kracht in staat mogen zijn bijgeloof te doorbreken, 
komaf kunnen maken met valse leer, dat zieken mogen genezen 
maar vooral dat harten mogen opengaan voor Hem en Hem alleen.

• Dat we een duidelijk zicht behouden/krijgen over wat wel en wat 
niet te doen, anders verdrinken we op den duur in al het werk.

• Ook wordt jullie gebed ten zeerste geapprecieerd voor vrouwtje lief 
die ons derde kindje draagt. 

• Vergeet aub ook onze andere twee kindjes niet. Ons laatste bezoek 
aan België was vooral voor Marie-Lou emotioneel heel zwaar. 

• Dat we steeds in goeie gezondheid mogen blijven en dat de rug van 
Tijs mag genezen. 

• Sowieso, blijf aub altijd meebidden dat het ons niet zal ontbreken 
aan geloof, dat we altijd Zijn wil en leiding blijven volgen, dat de 
mensen Hem mogen herkennen in ons en dat alle eer en glorie 
steeds Hem toekomt.

PROJECTEN
• Sociale enqeutes opstellen en helpen met basisnoden

• Pe lunca Family Files (PFF): huisjes helpen bouwen, verbouwen, 
aankopen kachel, …

• Pe lunca Food Parcels (PFP): voedselpakketten samenstellen en 
bedelen

• Baby’s voorzien van poedermelk

• Kledij sorteren en pakketten geven aan de gezinnen

• Kinder- en jeugdwerking (sport, spel, ontspanning, Bijbelleer, …)

• Medische ondersteuning (begeleiden naar dokter, aankoop 
medicijnen, …)

• Sociale o ndersteuning (begeleiden van tienermoeders, 
identiteitskaart en andere papieren helpen in orde brengen)

CONTACT
Familie Priem 
Vaidei 266 
337414 Judetul Hunedoara 
Romania

www.pelunca.be 
tijsjessicapriem@pelunca.be 
thuisfront@pelunca.be

DANK
• Dankbaar voor de mooie zomer, de bezoekers, tweede kamp in 

augustus, nieuwe kennissen en vrienden, blije kinderen, ... 

• Veilige heen en terugreis van België. De mooie tijd daar en de 
hartelijke ontvangst door de vele mensen. 

• Zo ontzettend dankbaar voor de financiële steun die we kregen van 
een aantal mensen in België om de reiskosten, verblijf, transport, ... 
mogelijk te maken. 

• We danken ook de familie Soetaert opnieuw voor de warme 
ontvangst en ontferming tijdens ons verblijf. 

• Ons prachtige Thuisfrontteam voor de inzameldag, voor de 
vergadering, voor de hulp bij uitwerking en ondersteuning bij onze 
plannen en activiteiten. 

• Dankbaar voor de schoolgroep uit Nederland die ons opnieuw 
kwam helpen. Wat een hulp! 

• Voor de samenwerking met Jan en Gerry Aarts. Hun financiële hulp 
bij aanpak van de huisjes, schenking van goederen, ... 

• En bovenal dankbaar dat onze Heere ons elke dag opnieuw leidt in 
de werken die door Hem mogelijk worden gemaakt.

Check onze nieuwe website: pelunca.be


