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Hallowkiedowkie!
Computerke, alle, tablet staat op, een liter koffie voor m’n neus, dus nieuwsbrief nummer 

vijftien wordt getypt. We kijken weer terug op een hele drukke, intense, maar interessante 
periode. Van half mei tot eind september hadden we bezoek tegen bezoek. Er werd dus heel 
veel gewerkt, gedeeld en ervaren. Heel wat nieuwe relaties en nieuwe contacten kregen we 

er gratis bij. We kunnen alleen maar dankbaar zijn!

Drukke maar aangename zomer
De rest van de zomer ging dus alles verder z’n ‘normale’ gangetje. Samen met de vele bezoekers werden er kinderprogramma’s 

gegeven, werden vele pakketten gemaakt en uitgedeeld, werden heel wat sociale lijsten bijgemaakt, werden vele bezoeken 
gebracht, materialen aangekocht en gebracht, ...

OP HET VELD
Pelunca
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Eindelijk begonnen aan onze 
eigen kamers
We startten ook met het openmaken van ons dak. Ondertussen is het 
dak al helemaal vernieuwd, langs één kant opgehoogd en kunnen er 
nu drie kamers in gemaakt worden. Dit zal een enorme verbetering 
zijn voor ons want tot nu toe hadden we maar twee kamers voor ons 
vijven. De kinderkamer tot nu toe diende tevens ook voor speelkamer, 
dus alles was een beetje teveel opeen. Maar het grootste probleem 
is nog steeds het vocht in de muren dat het heel ongezond maakt 
voor ons om er te blijven slapen. We hopen dan ook alles af te krijgen 
voor de winter. Dan gaan we eindelijk drie kamers hebben boven, 
blijft de speelkamer beneden en maken we van onze slaapkamer een 
bureauruimte. Dan hoeft alles van boekhouding, berichten maken, 
werken aan de site, ... niet meer steeds in de keuken. Het wordt een 
hele verbetering waar we naar uitzien.

Eerste renovatiewerken
We startten ook al met de renovaties aan het gebouw in Geoagiu. Ramen 
werden geplaatst en muren gemetst. We ontvingen een mooie donatie 
van de organisatie AmenTrust uit Engeland, dus de renovatiewerken gaan 
flink door. Eerst nieuwe elektriciteit en afvoeren klaarleggen, dan beton 
derin, plaasteren, keuken plaatsen, ... . Nog heel wat werk maar we zien 
het helemaal zitten. We kunnen haast niet wachten om er volledig aan 
de slag te gaan met allerlei programma’s. Vooral nu we ook ook onze 
eerste vrijwilligster sinds enkele weken bij ons hebben en eind september 
de tweede, geraken we alleen maar enthousiaster om er vanalles op te 
starten. Ook bepaalde mensen van de kerk waar we gaan in Deva zijn meer 
dan enthousiast aan het wachten tot alles klaar is zodat ook zij zich kunnen 
gaan inzetten. Spannend allemaal!

Ons plan voor zo’n twintig-tal huisjes te bouwen in Orăsție bleef zowat 
een beetje liggen, maar onlangs begint er precies toch weer wat leven in 
te komen. Van zodra we wat tijd kunnen vrijmaken hiervoor wordt een 
bouwplan getekend om dit dan voor te leggen bij de burgemeester. Als dit 
dan aan zijn voorwaarden voldoet en hij nog steeds bereid is ons een stuk 
grond te geven, dan kunnen we eindelijk ook daarmee van start. Ah ja, en 
als de financiën ervoor binnenkomen hé natuurlijk 😋.

Domein in Geoagiu

De eerste groepen over de vloer
De aankoop van het domein in Geoagiu werd afgerond en staat nu dus 
volledig op naam van ‘Pe lunca’. We kregen nog maar net de sleutels 
overhandigd of we hadden alweer een grote groep enthousiaste jongeren 
van de universiteit in Breda. 

Samen met hen werd al meteen stevig gewerkt aan het gebouw. Oude 
elektriciteit ging eruit, roestige tralies en poort werden gewreven en 
geschilderd, en buiten werd het terrein helemaal proper gemaakt. 

Dit alles was een heel goed werk en heel belangrijk want de week erna 
hadden we alweer een andere groep uit Amerika die zich een volledige 
week kwam toespitsen op kinderwerk. 
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Onze vrijwilligsters
Zoals ik eerder al vermelde verwelkomden we begin september onze eerste EVS-vrijwilligster (European Voluntary 
Service via Erasmus+). 

Maria Cristina Colonelli komt uit Italië en is een zeer gemotiveerde en leergierige jonge vrouw. We zijn enorm blij met 
haar erbij voor de komende zes maanden. 

Eind september ontvangen we dan graag ook nog Clara uit Duitsland die ons nog extra komt versterken voor 7 
maanden.  
Helpende handen, kunnen alleen maar ten goede komen.

De eerste week van oktober hebben we dan weer een groep uit Nederland, waarmee we samen wat ramen en deuren 
gaan vervangen in het Roma dorp van Geoagiu en ook weer enkele kinderprogramma’s gaan doen. En op 6 oktober 
vertrekken we weer voor een goeie twee weken naar ons thuislandje. Dit worden weer twee weken vol van bezoekjes brengen. 

Alle, dit was het zo’n beetje in grote lijnen. Nieuwsbrief klaar in het Nederlands betekend dat ik kan beginnen vertalen naar het Engels. ‘t 
Probleem is dat de koffie zo goed als op is, maar ik blijf kalm, niets aan de hand.  
Gelukkig zien jullie m’n linker oog nie scheef trekken 😜 Gods zegen allemaal!!

Opknappen en kinderprogramma’s
De Amerikaanse groep regelde zelf alles ivm de programma’s en wij waren 
present met telkens een vijftal vrijwilligers om te vertalen. Een week lang 
werden programma’s gehouden in Geoagiu en Romos. Alle kinderen 
werden telkens opgesplitst in vijf groepen en de activiteiten werden 
gehouden met doorschuifsysteem. Alles verliep uitstekend! De kinderen 
hadden de tijd van hun leven. De Amerikaanse groep alsook de vertalers 
hadden een geweldige tijd, en natuurlijk ook wijzelf genoten van al wat er 
gebeurde en we leerden zelf ook vanalles bij. 

‘s Avonds stond ons warme bordje klaar bij Jan en Gerry op Het Hollands 
hof en waren de bedjes klaar en verzorgd voor de Amerikaanse groep. Wat 
een prachtige kickstart aan kinderprogramma’s op ons nieuw domein. Het 
werd de lokale mensen meteen duidelijk dat onze intenties alleen maar 
goed zijn, en het blies een nieuwe hoop doorheen het gehele Roma-dorp. 
Hoe zalig hoe God altijd alles zo fijn voor ons regelt!

Een propvolle vrachtwagen hulpgoederen!
Midden september arriveerde onze goeie vriend en trouwe chauffeur Samuel hier 
weer, samen met boer Jan, (alle, agrarisch landbouwondernemer Jan) met weer een 
propvolle vrachtwagen, met propvolle aanhanger! 

Gelukkige hadden we die week vier enthousiaste jonge mannen over de vloer die 
maar al te graag de camion losten samen met ons. Ook wat mensen uit de buurt 
stopten om mee te helpen. Op zo’n zes uur tijd was alles afgeladen en stond zo goed 
als alles, gesorteerd per soort, binnen in onze schuur. 

Wat een karwei! Maar we zijn zo dankbaar voor eenieder die hieraan meehielp. Want 
natuurlijk geraakt hier niets zonder alle ijverige helpers en gevers in België. Ook aan 
hen een grote dank u wel voor het sorteren, inladen, ... 

Merci mannekes (en vrouwtjes)!
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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
• Bid voor de nieuwe groep jongeren, begin oktober, uit Nederland. 

Dat alles steeds veilig en wel mag verlopen. 

• Bid voor de mensen die (deze keer) niets ontvangen, zodat ze dit een 
plaats kunnen geven.  

• Bid voor de renovatiewerken aan het gebouw in Geoagiu en voor 
goedkeuringen om te mogen bijbouwen. 

• Voor de bouwplannen in Orăsție, dat er eindelijk een start 
mag plaatsvinden en we op dezelfde golflengte blijven met de 
burgemeester.  

• Voor de mensen die bang de winter tegemoet gaan, dat zoveel 
mogelijk hulp mag komen voor hen om hun huisjes winterklaar te 
krijgen. 

• Ook voor onze kamers die we bijmaken, dat er voldoende financiën 
zullen zijn en we het af krijgen voor de winter. 

• Voor de vele zwangere tienermeisjes, voor voldoende financiën voor 
medische hulp zodanig dat we er zoveel mogelijk kunnen helpen en 
begeleiden. 

• Voor Rosalie en Jessica. Geen erge problemen hoor, maar Rosalie 
komt heel vaak wakker s’nachts waardoor het in momenten toch 
heel zwaar is voor vrouwlief. 

• Bid ook voor onze EVS-ers, dat ze de tijd van hun leven mogen 
hebben. 

• Bid dat we steeds mogen beschikken over voldoende geloof en dat 
alles nog steeds volgens Zijn wil verloopt. 

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 het domein in Geoagiu en alles wat er zal kunnen 

gedaan worden 

• Dankbaar voor Amen-Trust, hun steun en goeie verstandhouding. 

• Dankbaar voor de vele bezoekers, de hulp, de bemoedigingen, de 
groei 

• Voor nieuwe relaties, contacten en vriendschappen. 

• Voor het nieuwe transport die we mochten ontvangen en 
opgeborgen kregen 

• Voor onze EVS-vrijwilligers 

• Voor alles wat we kunnen doen, die jullie allemaal helpen mogelijk 
maken 

• Dank aan alle vrijgevige sponsors en meebidders. 

• Maar de grootste dank vanal is voor Hem die onze Bron van leven is 
en voor Wie we doen wat we doen. Voor Hem die omziet daar wie 
niemand anders omziet. Hem zij alle lof, eer en glorie!!


