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Hallo iedereen! 
Het is altijd mikken om tijd te maken om een nieuwsbrief te schrijven maar deze keer heeft 

het toch een beetje heel lang geduurd hé. Onze oprechte excuses daarvoor.  
Het is echt ongelooflijk druk geweest, dus er valt heel wat te vertellen.

Schoendozen 
voor alle kids 
Laten we eens beginnen. Aan 
het einde van 2017 hadden we 
heel wat schoendozen die we 
mochten rondbrengen. In zowel 
de Roma dorpen van Geoagiu, 
Orăsție en Romos, en evenals in 
ons eigen dorpje Vaidei. Dozen 
genoeg dus om héél wat kindjes 
mee blij te maken.

Voedselpakketten voor iedereen!
We werden toen ook gecontacteerd door een groepje mensen, van een kerk een 
tweetal uur rijden hiervandaan. Via via hadden ze over ons gehoord en op eigen 
houtje hadden ze voedsel ingezameld. Ze wilden dit via ons bedelen onder de 
armsten. Wij waren natuurlijk heel blij en gingen samen met hen het Roma dorp van 
Orăsție in.

Ook voor Geoagiu hadden we graag met kerst voor elk gezin een voedselpakket 
voorzien. Hier hadden we een paar honderd euro voor, wat voor zo’n 160 gezinnen 
veel te weinig was. We baden ervoor en het geld kwam weer maar eens langs alle 
kanten binnen. Zelfs toen we naar de gynaecoloog gingen voor een onderzoek, gaf 
de dokter ons 400lei (kleine 90€) ipv dat wij hem moesten betalen. Tegen kerst 
hadden we precies 960€! Exact wat we nodig hadden voor zo’n 1000kg eten aan te 
kopen. Gelukkig boden een groepje mensen van onze kerk hier in Roemenië hun hulp 
aan. Anders was dit niet te doen geweest. Een hele job eer alle pakketten gemaakt 
zijn hoor. Dan allen samen naar Geoagiu en uitdelen maar. We hadden ook nog 
grote vuilzakken vol pluchen beren mee om de kinderen mee te plezieren. En als 
kers op de taart baden we voor een verlamde weduwe die op sterven lag, maar nu 
weer rondloopt de Here lovende! Wat een geslaagde dag! Wat een God om dit weer 
allemaal zo mooi geregeld te hebben!

OP HET VELD
Pelunca
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Eindelijk een terrein in Geoagiu

De locatie was perfect
Het was al enige tijd geleden dat ik tijdens het bidden heel sterk op m’n 
hart had dat God ons een gebouw ging geven in Geoagiu, om er onze 
werken verder uit te breiden. In November kwam er ‘toevallig’ een gebouw 
te koop vlak bij het Roma dorp. De locatie was perfect en het gebouw, 
met bijhorend gebouwtjes, geven ons tal van mogelijkheden om ons werk 
te kunnen doen.

In geloof stapten we naar de eigenaars om te onderhandelen over de prijs. 
We kregen de prijs op €45000. We bleven het meenemen in gebed, maar 
lieten het zelf los. Er was toch geen mogelijk voor ons om zoveel geld op 
tafel te leggen. 

Even Engeland - Roemenië en terug
In die periode belandde ‘heel toevallig’ een groep van 15 Engelsen bij 
ons om samen met ons schoendozen te bedelen. We gingen met hen het 
Roma dorp van Geoagiu in. We beleefden een zalige tijd met hen. 

Een goeie maand later contacteerde één van die koppels ons met de 
mededeling dat ze enorm geraakt waren door het werk dat we doen en 
dat ze ons graag op de één of andere manier wilden helpen. Dat koppel 
heet Chris en Trish en behoren tot een Engelse organisatie ‘AmenTrust’.

Even later stuurden ze ons opnieuw een mail met de vraag of ze hier nog 
eens mochten langskomen. Natuurlijk mochten ze dat. En zo staken ze op 
een maandag over. Even van Engeland naar Roemenië en terug. Hoe gek 
is me dat! 

Bevestiging na bevestiging
Ze arriveerden hier rond 11u en we startten met het delen van onze harten 
en gebed. Tijdens de gesprekken was het echt zot hoe telkens wanneer wij 
iets deelden (dat we sterk aan voelden te moeten delen) het steeds een 
bevestiging was voor hen en wat zij sterk op hun hart hadden steeds een 
bevestiging was voor ons! Ze hadden een waterzuivering systeem mee 
en zeiden als we er nog meer wilden, ze deze konden laten bezorgen. 
Wetende dat zo veel mensen, vooral kinderen en oude mensen constant 
ziek zijn door het drinken van vervuild water in het Roma dorp Orăsție. 
Ze waren ook heel enthousiast om te gaan spreken met de burgemeester 
van Orăsție. Wat we die dag dan ook deden. Samen hopen we een 
bouwproject te kunnen starten in Orăsție. Wat een zegen! 

Enkele giften
Vooraleer we vertrokken gingen we aan tafel en terwijl we aten zeiden 
ze dat er nog meer was. Ze vroegen wat de uiteindelijke vraagprijs was 
voor het gebouw in Geoagiu en we antwoorden €45000. ‘Fantastisch’ 
zeiden ze, ze hadden onze visie voor dat gebouw ondertussen al met wat 
mensen gedeeld en bovendien was een groot deel van de groep (die ons 
in december had bezocht en meegegaan was naar Geoagiu en Orastie) ook 
super enthousiast en hadden ze heel sterk op hun hart om ons hierbij te 
helpen. En ze vervolgden het gesprek met: ‘enkele mensen gaven al wat 
geld voor jullie gebouw en we zijn ontzettend blij te kunnen zeggen dat we 
40000 pond hebben voor jullie’. Ik rekende snel uit hoeveel dat is in euro, 
het is precies €45000!!!! Ongelofelijk!!

Hoe machtig is onze God!?!? 

Ontmoeting met burgemeester van Orăsție
We vertrokken samen richting het Roma dorp van Geoagiu, pikten onderweg nog Dave (een 
Engelsman uit Sigisoara, die daar een bouwproject heeft) op en bezochten wat families waar we 
samen voor baden.

Daarna hadden we dus de afspraak met de burgemeester van Orăsție. Ook die vergadering was 
enorm interessant! We hadden een heel aangenaam gesprek en voelden ons vrij ons hart te delen en 
ervaarden hetzelfde van de burgemeester. Hij was zeer bereid om samen dingen te verwezenlijken! 

Het is nu aan ons om af te komen met een concreet plan, hoe we alles concreet zouden aanpakken, 
tot in het kleinste detail. Dan wordt dat voorgelegd en bekeken hoe er aan te beginnen. 

Chris en Trish waren ook heel tevreden met dit alles en zien het helemaal zitten. Een heel nieuwe 
deur gaat open dus! Bovendien hebben de mensen van ‘AmenTrust’ al laten weten dat ze ons verder 
financieel blijven steunen met het nieuw project in Geoagiu! Als dat allemaal geen paté is!
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Alweer een geslaagde benefiet
We zijn nu intussen een weekje terug uit België waar we, deze keer zes weken, 
weer goed verzorgd werden door de Soetaertjes en alle vrienden en familie om 
ons heen. We mochten weer op verschillende plaatsen ons (Zijn) project gaan 
voorstellen, wat altijd leuk en heel bemoedigend is voor ons. We kijken opnieuw 
terug op een mega-geslaagde benefiet met maar liefst 350 eters. Bedankt dat 
je erbij was! 

Onze meisjes
We hadden een groot verjaardagsfeest voor onze grote dochter Marie-Lou die 
al vijf jaar geworden is. En daarbovenop mochten we ons nieuwste wondertje 
verwelkomen. Op 9 april werd ons derde spruitje Rosalie geboren. De grootste zegen 
van allemaal! 

Dankbaar voor wat was en komen zal
We zijn dus ontzettend dankbaar voor afgelopen periode waarin we heel wat moeilijke, maar ook zeer zeer mooie momenten hebben gehad. Nu we hier 
weer terug zijn bereiden we ons voor op een zeer drukke periode, maar we zijn benieuwd hoe alles nu verder zal lopen. We hopen voldoende budgetten te 
hebben om op onze zolder twee nieuwe slaapkamers te kunnen maken, want drie kinderen op één kamertje laten slapen en spelen is toch wat krap. Vanaf 
halfweg mei komen de eerste bezoekers aan, in juni komen twee groepen, in september een nieuw transport en kunnen hopelijk de eerste twee EVS’ers 
starten, … Spannend allemaal!

Hem zij alle eer en glorie!!!
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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
• een goeie en vlotte afronding van de aankoop van het terrein in 

Geoagiu

• voor het bouwproject in Orăsție. Hoe en wat wil God hier? 

• een gezond evenwicht tussen werk en drie kindjes tijdens de 
komende drukke periode. 

• voor de kids zelf om de drukte, van het werk en de bezoekers, aan 
te kunnen. 

• een gezegende en vruchtbare tijd met alle bezoekers en de twee 
groepen die in juni komen.

• voor voldoende financiën zodat ook wijzelf een paar extra kamers 
kunnen maken thuis.

• klaarmaken van het transport in België  en een goeie aankomst in 
Roemenië eind deze zomer. 

• Zijn leiding ten allen tijde bij alles wat we doen! 

• steeds voldoende geloof

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
• voor een wonder van een thuisfrontteam en de twee nieuwste 

leden Wim Christian en Delphy Sweetvaegher

• aan de familie Soetaert voor hun liefdevol ontvangen en zorg over 
ons gezin

• voor Chris en Trish, en AmenTrust voor het geloof in dit project en 
hun bijdragen

• aan alle sponsors die meehelpen dit alles draaiende houden

• voor Thibo, voor alweer een mega-geslaagde nieuwsbrief 

• voor de nieuwe nog onbekende vooruitzichten en de mooie groei 
van dit project 

• aan Hem door wie dit alles mogelijk is.


