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Hallo Hallo!
Alsof we nog geen werk genoeg hebben, gaan we ons ook nog eens bezighouden met een 
nieuwsbrief si. Maar niet erg hoor, we brengen jullie heel graag op de hoogte van wat er 
de afgelopen periode zo allemaal een beetje gebeurde. Bovendien hebben we al genoeg 

geploeterd door de dikke sneeuw, dus een dagje achter de pc, met op tijd een warm kopje 
koffie is zo erg nog niet hé.

Goed gewerkt in Geoagiu
Er werd al flink verder gewerkt aan het gebouw in Geoagiu. De grote poorten gingen eruit, 
muren werden gemetst, beton werd gegoten, deuren geplaatst, ... . Alles samengevat, er 
werd al genoeg gedaan om van start te kunnen gaan met enkele simpele activiteiten. Zo 
werden alle winterjassen netjes opgehangen en mochten alle Roma naar het gebouw 
komen en een jas, muts en sjaal kiezen. Dit verliep verrassend goed! Mensen waren 
rustig en begripvol, niemand maakte ruzie, al een wonder op zich. Normaal gezien lopen 
deze mensen dagdagelijks met een enorm kort lontje en het kleinste akkefietje loopt al 
heel snel uit tot pure chaos. Dus héél dankbaar daarvoor. 

Ook op het terrein werden al meerdere kinderprogramma’s georganiseerd die steeds 
goed verliepen. Wat zijn de kinderen toch dankbaar en blij met de aandacht die ze 
krijgen. Ook de volwassenen hebben een kinderlijke vreugde wanneer ze praten over 
het gebouw. Te denken dat God ons dit gebouw gaf, voor hen! Zo leuk te zien dat er 
stilaan opnieuw hoop begint te leven in deze mensen. 

Een nieuw slaapstekje bouwen
Ook aan ons eigen huis werd ferm doorgewerkt. Eindelijk! We hoopten onze nieuwe slaapkamers af te krijgen voor de winter, maar door het 

vele werk moesten we dit dikwijls uitstellen, dus het wordt nog een wintertje dicht op elkaar en in de beschimmelde kamers vrees ik. We 
werken nog verder tot de feestdagen en leggen dan de boel stil tot de lente. We zijn al heel dankbaar voor wat er kon gedaan worden en zien 

reikhalzend uit naar wanneer het af zal zijn.

OP HET VELD
Pelunca
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Uitzichtloze situaties
Met de winter die stilaan het land binnensloop worden de mensen 
opnieuw angstig en ongelofelijk radeloos omwille van de erbarmelijke 
omstandigheden waarin ze moeten overleven. 

Bv. de familie Motoi leeft met tien kinderen in een huisje van 4 op 4 meter. 
Hun deur is volledig kapot, heeft grote kieren en waar normaal gezien 
glas zit, hebben ze wat doeken voor gespijkerd. Met hun tien kinderen, 
twaalf mensen dus in totaal, sliepen ze gewoon op wat lakens en kapotte 
matrassen op de ijskoude grond. En dit is amper één voorbeeld van de 
zovele! 

Dus waar we konden kwamen we zo veel mogelijk tegemoet in de noden. 
Kachels werden gekocht en geplaatst, bedden werden gebracht naar de 
mensen, extra winterkleding, (waaronder dus ook voor het gezin Motoi)... 
Zo werd o.a. ook voor iemand een huurcontract opgemaakt. Deze persoon 
(Marian) sliep al enkele jaren onder een klein dakje gemaakt van platen, die 
zowel langs voor als langs achter volledig open is. Niet menselijk gewoon! 
Heel vaak lag hij zelf bedolven onder de sneeuw! We vonden iemand die 
een kamertje verhuurde en hielpen hem dus met een huurcontract en 
betaalden vier maanden huur, zodat hij op z’n minst de winter door kan. 

We proberen zo veel mogelijk samen te werken met het gemeentehuis, 
maar ervaren tot nu toe jammergenoeg alleen maar loze woorden. Vanuit 
de gemeente werd ons gevraagd om een alleenstaande moeder met vier 
kinderen, waarvan eentje gehandicapt is te helpen bij het bouwen van 
een deftig huisje. Hun huidige huis is er heel slecht aan toe, gemaakt met 
aarde, niet winddicht, geen deftige kachel, ... 

Dit is natuurlijk niet het enige gezin die onze hulp vraagt dus moeten we 
de budgetten wat verdelen. We deden ons best en kochten de stenen en 
nodige cement om te bouwen. De bedoeling was om dit in samenwerking 
te doen, maar de gemeente deed zelf niets. Dus voorlopig moet ook dit 
gezin weer de koude winter door in een slecht huis. Hopelijk kunnen we 
hun in de lente opnieuw wat verder helpen. 

Jonge enthousiastelingen
We hadden ook weer een goeie groep van 29 mensen van de school uit Breda. We beleefden een fantastische tijd met al die enthousiaste jongelingen. Heel 
wat ramen werden geplaatst, deuren geleverd, dakpannen versleurd, ... ze kregen er maar niet genoeg van. 

Het waren een paar intense dagen waarin veel werd gewerkt, gespeeld en gelachen, maar ook heel wat tranen rolden over de wangen van de geëmotioneerde 
jonge mensen. Wat een voorrecht om tweemaal per jaar zo’n enthousiaste groepen te mogen ontvangen. 

Ook de kinderen mochten weer genieten van een leuk kinderprogramma onder leiding van deze jonge gasten. Wat een leuke tijd! 
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Onze twee ijverige meisjes
Gelukkig hebben we ook onze twee EVS-ers die hier ook 
op volle toeren meedraaien. Anders weet ik niet hoe we het 
allemaal gingen gedaan krijgen. Ze zorgen voor nog meer 
kinderprogramma’s waarin de kids in Romos de kans krijgen om 
te gaan dansen, zingen, wat Engels bij te leren, ... Alle enquêtes 
worden in de pc gezet. Ze helpen mee met papierwerk, werken 
in de schuur met de kledij, ... Hele bergen werk worden verzet. 

Voorstellen nieuwste project
Ons laatste en nieuwste project ‘Make a difference’ betekent door lief te hebben wordt een verschil gemaakt. Door een maandelijkse bijdrage van 25€ 
te storten kan de sponsor een verschil maken in het leven van een kansarm kind. Met deze bijdrage zal een startpakket voor school worden aangekocht, 
zullen voedingspakketten worden gegeven tijdens de wintermaanden, indien nodig het huis van het kind/gezin aangepakt worden, ... .

Als je graag meer info wenst in verband met dit project stuur ons dan een mailtje op het volgende email adres: tijsjessicapriem@pelunca.be 
Binnenkort ook te vinden op onze website!

Schoendozen voor de kinderen
Deze maand kregen we een groep uit Engeland over de vloer. Een 
8-tal mensen kwamen met het team van Amen-Trust af om samen met 
ons schoendozen te bezorgen aan de kinderen uit de Roma dorpen van 
Geoagiu en Orăsție. 

Wat zijn we toch gezegend met zo een mooie samenwerking met zo’n 
zalige mensen. In totaal hadden we zo’n 360 pakketten te bezorgen. 160 
familiepakketten kregen we vanuit Engeland, 100 schoendozen vanuit 
België (dankzij onze lieve Krista) en een stuk of 100 schoendozen maakten 
we zelf bij. Alles samen genoeg voor alle kinderen van Geoagiu, Orăsție, 
Romos en Vaidei  (behalve in Geoagiu, daar was het een familiedoos per 
gezin)

200 voedselpakketten
Ook werd er 1300kg aan voedsel aangekocht waarmee we een dikke 200 
voedselpakketten konden maken. 

Een paar mensen uit onze kerk in Deva kwamen af om samen met ons alle 
voedingswaren aan te kopen. Daarna verdeelden we alles in drie auto’s en 
werd het gebracht naar het gebouw in Geoagiu. 

Eens aangekomen werd alles uitgeladen en mooi per soort gezet in het 
gebouw, om dan vervolgens de 200 pakketten samen te stellen. Twee 
dagen later spraken we dan weer af aan het gebouw met een tien tal 
enthousiastelingen uit de kerk. We laadden alles weer in, verdeelden het 
over vier auto’s en reden het Roma-dorp binnen. 

Elk gezin ontving weer een mooi gevuld voedselpakket en elk kind kreeg 
een mooie pluchen beer. Een gezegende dag voor zowel de ontvangers 
als de gevers en de sneeuw deed er alleen maar wat vreugde bovenop. 
Grote dank dus aan alle gevers van de knuffels en aan de sponsors voor 
de voeding.
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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
• Om de werking te starten in Geoagiu moet nog heel wat papierwerk 

in orde, aanvragen ingediend worden, … Bid aub mee voor een vlot 
verloop. 

• Voor wijsheid ivm de verdere renovatiewerken aan het gebouw en 
terrein. Alsook om goedkeuring voor uitbreiding op het domein. En 
voor verdere financiën hiervoor. 

• Voor bescherming voor het domein, het gebouw en de goederen 
binnen. 

• Bid zeker ook verder mee voor de Roma in Orăsție. Ze hebben het 
zeer hard in de koude dagen. Voor een snellere oplossing om deftige 
huisjes te bouwen voor hen. 

• Bid met ons dat het nieuwe projectje mag aanslaan en echt een 
verschil mag gaan maken voor vele gezinnen. De eerste sponsor is 
alvast een feit! 

• Ook voor onze twee EVSvrijwilligsters. Zij zijn nu halverwege hun 
EVSperiode bij ons en hebben al héél wat gezien en meegemaakt. 
We blijven hen voor Zijn troon brengen zodat ook zij hun, vroeg of 
laat, volledig aan Hem zullen overgeven.

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
• Dat we reeds kunnen beginnen werken in het gebouw

• Dat alles veilig verliep tot nu toe

• Voor al de pakketten die we de mensen konden geven

• Voor al de enthousiaste mensen van onze kerk in Deva “Punctul 
central”, die kwamen meehelpen

• Dank aan alle vrijgevige sponsors en ijverige meebidders

•  Voor ons thuisfrontteam dat opnieuw present was op de VVPdag en 
op de gezellige kerstmarktjes

• Maar steeds de grootste dank aan onze Here Die de Bron van alles is


