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Hallo Hallo!

Toch nog thuis geraakt!
De planning was om twee weekjes in België te blijven, maar dit werd 
uiteindelijk toch een dikke drie weken. Twee dagen voordat we gepland 
hadden terug huiswaarts te reizen begon Rosalie ineens héél hevig 
over te geven, zo’n twee uur aan een stuk. Daarna kwam er héél veel 
waterige stoelgang en werd ze lijkbleek met blauwe lippen. Zo slap als een 
lappenpopje, haar mondje ging open en was kurkdroog. Jessica snelde naar 
spoed en daar werd meteen gezocht naar de oorzaak. 

Het duurde even voor ze zeker waren wat het was, dus moest Rosalie onder 
goeie observatie gehouden worden. Uiteindelijk bleek dat een bacterie in 
haar bloed geraakt was en dus de oorzaak was. De dagen voordien at en 
dronk ze wat minder dus het hevig overgeven en de diarree zorgde ervoor 
dat ze ook aan het uitdrogen was. 

Ze kreeg een hevige dosis antibiotica en moest dus een weekje blijven. 
Vandaar de extra week België. Maar we kunnen alleen maar dankbaar 
zijn. Was dit een dag later gebeurt, dan waren we onderweg geweest en 
volgens de dokters kon een uur later op spoed fataal geweest zijn. 

Al een geluk dat we met de auto kwamen, want als we met het vliegtuig 
gingen gereisd hebben was het weggesmeten geld geweest.

De vliegtuigtickets stonden enorm duur waardoor we kozen om met de 
auto te komen. Dan was onze auto stuk en wisten ze niet of die nog 
vermaakt kon worden, dus misschien dan toch dure tickets kopen? Nee 
hoor, een vriendin hoorde van onze autopech, dus nog voor we konden 
boeken stond zij hier en bood haar wagen aan. Dan toch geen vliegtickets 
boeken. 

Een paar dagen voor vertrek werd de auto dan toch gerepareerd en 
vertrokken we alsnog met onze eigen wagen richting België. We begrepen 
niet waarom, maar het was duidelijk dat we met de wagen moesten. Hadden 
we met het vliegtuig geweest dan was het niet alleen dure tickets, maar ze 
gingen op de hoop toe voor de vuilbak geweest zijn en plus moesten we 
nieuwe gaan boeken. Dus kunnen we alleen maar dankbaar zijn.

OP HET VELD
Pelunca
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Gemengde gevoelens
De periode bij familie en vrienden doet steeds deugd, maar voor ons als vooral ook voor 
onze kindjes is het een periode van gemengde gevoelens. De ene dag gaan ze er beter 
mee om dan de andere. Missen, verlangen, uitkijken, loslaten, ... We rushen van hier naar 
daar, het is echt een zware periode. Dus als wij het al zo ervaren wat dan voor onze kids. 
Toch doen ze dit heel goed. We zijn zo trots op hen. Bidt voor hen dat ze hiermee mogen 
blijven goed omgaan en sterk blijven. Rosalie en Marie-Lou mochten hun verjaardag vieren 
met familie en vrienden. Dit was natuurlijk super leuk!

Een geslaagde 5de 
benefiet! Proficiat!!
Ook kijken we weer terug op een zalige benefiet. 
De vijfde keer op rij een groot succes. We waren 
heel benieuwd omdat het voor de eerste keer op 
een zondagmiddag doorging i.p.v zaterdagavond. 
Plus het was koers die dag en in Poperinge was 
er carnaval. Toch bleek dit allemaal geen parten 
te spelen en hadden we weer een volle zaal! Zo 
dankbaar voor iedereen die aanwezig was en 
natuurlijk weer voor ons fantastisch thuisfront 
die dit maar weer mooi klaarspeelde! Ook zo veel 
vrijwilligers opnieuw die meehielpen. Fantastisch!! 

Wie wordt onze volgende vrijwilliger? 
Even ook meedelen dat we klaar zijn om nieuwe EVS-vrijwilligers in’t werk te steken. Plaats en werk genoeg alleszins. Dus als je dit leest en het interesseert 
je, of je kent iemand die hiervoor wel geschikt zou zijn, neem dan gerust contact met ons op. Ik herhaal misschien vlug even wat EVS is. European Voluntary 
Service is een mogelijkheid voor jongeren tussen de 17 en de 30 jaar, om voor een paar maanden of zelfs een jaar met ons mee te werken. Dit is via Erasmus 
+ en zo goed als alle onkosten worden gedekt door de overheid. Het kost je dus zo goed als niets. 

Begin Maart namen we afscheid van onze eerste twee EVS-ers, Maria Cristina en Clara. Het was een voorrecht deze twee enthousiaste meisjes bij ons 
gehad te hebben, maar het afscheid zal alleszins van korte duur zijn, want in de zomer komen ze al terug op bezoek voor enkele weken. 

Meer info op pelunca.be/erasmus/NL

Een hulp om U tegen te zeggen!
De laatste weken konden we enorm rekenen op de hulp van Peter Malkin. Pete is een zeer 
goede (Engelse) vriend, die ons met al heel wat mensen, organisaties, … in contact bracht. Al 
deze contacten zijn voor ons en het project zo een meerwaarde geweest de voorbije jaren. 
Het leek er dan ook op dat Pete zijn wegen steeds terugleidden naar Pe lunca. Daarom dat hij 
zich de laatste weken ook voor Pe lunca enorm inzette, doordat hij echt wel een meerwaarde 
is voor ons beslisten we samen om hem volledig bij ons te laten aansluiten. Dus kunnen we blij 
meedelen dat hij vanaf nu bij het Pe lunca-team hoort. Ook zijn inzet is volledig op vrijwillige 
basis, dus moet ook hij zien te overleven. Daarom willen we via Pe lunca een oproep doen voor 
wat sponsors en gebed. 

Voelt u zich geroepen om Pete te steunen, dan kan dit via het rekeningnummer van onze 
Feitelijke vereniging: “Op het veld”, IBAN: BE29103049198064 – BIC:NICABEBB,  
PayPal: paypal.me/pelunca, steeds met vermelding: “Steun Peter Malkin”. 

Zijn hart is dat verlangd 
naar gelijkheid, liefde, 

verdraagzaamheid, 
rechtvaardigheid, ... en dat is 
exact waar wij, met Hem en 

door Hem, naar streven. 

“
”
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Volgende maanden worden leuk, maar druk
Eens of anders hebben we na de groep van Nederland ook weer een groep 
uit Amerika. Samen met hen zal weer een week lang kinderprogramma’s 
gehouden worden in zowel Geoagiu als in Romos. Met de nodige vertalers 
erbij belooft dit weer een onvergetelijke week te worden met tal van spel, 
toneel, verhalen, lessen, uitdagingen, ... 

De week daarna hebben we dan weer kamp in Varmaga, prachtige locatie 
in de bergen. Heel wat kinderen vanaf 9 jaar uit Romos en Vaidei zullen 
ook daar weer de tijd van hun leven kunnen beleven. 

Weer een weekje zonder discriminatie waar zowel Roma kinderen met 
Roemeense kinderen zullen samen vertoeven. Ook dit beloofd weer de 
max te worden, maar een hele drukke juni maand dus.

Daarna hebben we de grote vakantie en krijgen we weer heel wat 
bezoekers over de vloer, maar dit betekend natuurlijk ook weer meer werk 
verzetten en meer kinderprogramma’s organiseren. We kunnen op onze 
twee oren slapen, we gaan ons nog niet direct vervelen. 

Centru “Inima Lui”
Misschien nog een laatste mededeling vooraleer ik afsluit. Na veel denken, bidden en loslaten zijn we eraan uit welke naam we ons center in 
Geoagiu zullen geven. Voortaan gaan we niet meer spreken oven ‘het gebouw’, maar wordt het Centru ‘Inima Lui’. Inima Lui betekend Zijn hart.  
We kozen deze naam omdat wij geloven dat het Zijn hart is dat verlangd naar gelijkheid, liefde, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, ... en dat is exact waar 
wij, met Hem en door Hem, naar streven. 

Giften, transporten, … een zegen!
Dus eindelijk terug thuis = der weer meteen volle bak invliegen. Voordat we 
naar België vertrokken maakten we alle muren klaar om bezet te worden 
en nu hebben we alweer een paar ijverige mensen aan het werk die met 
ons deze klus helpen klaren. Alle elektriciteit werd intussen vernieuwd en 
momenteel worden alle muren bezet. We hopen dit klaar te spelen voor 
het begin van juni, want dan verwachten we weer een enthousiaste groep 
uit Nederland waarvan een deel van hen binnen en buiten zal mogen 
schilderen. 

Ook de tafels en stoelen, die we in het voorjaar kregen via Geert en Krista 
in België en in maart getransporteerd werd naar Roemenië dankzij Jan 
en Gerry (Stichting Hulp door genade), zullen een opfrisbeurt krijgen. 
En hopelijk zullen in het dorp ook weer wat huisjes aangepakt kunnen 
worden. Eens het gebouw met tafels en stoelen klaar is gaan we van start 
met de eerste vaste programma’s. Wat zijn we benieuwd! 

Niet alleen dit transport mochten we met blijdschap ontvangen. Ook onze 
goede vriend Pete reed met een volgeladen camionette van Engeland tot 
bij ons. Allemaal supermooi baby-/kindergerief. In één van de komende 
dagen gaan we een aanhangwagen kopen, want we werden zo gezegend 
met mooie giften hiervoor en dan kunnen we rijden naar Hunedoara. Ook 
daar werd een transport geleverd aan een organisatie en ook deze keer 
werd vanuit Kitanda vzw aan ons gedacht. Mooi toch hoe steeds meer 
mensen helpen zorgen voor Zijn project hier! 

VORIG JAAR NU

”
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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
• voor ons gezin, voor het omgaan met alle emoties, ons turbulente 

leven, maar bovenal voor een verder gezegend leven :) 

• Dat financiële middelen mogen blijven binnenkomen voor verdere 
renovatiewerken op het terrein in Geoagiu en aan Centru Inima Lui.

• Voor de kinderen van Geoagiu. Dat ze allemaal een sponsor mogen 
vinden. 

• Dat meer en meer mensen het project mogen leren kennen en 
hiervan deel willen uitmaken. 

• Voor weer een gezegende tijd met de studenten uit Breda

• Alsook voor een gezegende tijd met de groep uit Amerika

• Voor een gezegend kamp

• Voor de zomer, vol van bezoeken, werk, extra programma’s, nog een 
kamp met weeskinderen, ...

• Dat nieuwe EVS-ers zich zullen aanmelden 

• Voor de uitbreiding van het ‘Pe lunca-team’

• Bidt voor Zijn leiding, elke dag opnieuw, bij elke beslissing die we 
nemen! 

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

DANK
• aan alle mensen waar we steeds welkom zijn voor een babbel, delen 

van getuigenissen, een maaltijd samen hebben, ... 

• aan de kerken waar we opnieuw mochten langsgaan en een 
voorstelling konden geven. 

• Voor nogmaals overbrengen van hulpgoederen van België  en 
Engeland naar Roemenië. 

• Voor de mooie giften die binnenkwamen voor de aanhangwagen. 

• Josiah en Thibo van PrintDesign, voor het verzorgen en updaten van 
onze prachtige website.

• Aan al onze sponsors, zowel voor ons als gezin, als voor het project. 
Woorden schieten te kort!!! 

• Aan onze Almachtige God, voor alles!!!

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

PCP – Pelunca Child Program
De voorstelling van ons nieuwste project ‘financiële kindadoptie’ is 
ondertussen ook al goed gelanceerd. 

Al 13 kinderen hebben een sponsor. Dit wil zeggen dat zodra het 
gebouw klaar is we ook hiermee aan de slag gaan. 

Tegen september krijgen deze kinderen alleszins al een starterspakket 
voor school (schoolgerief, kleren, ...), zullen ze persoonlijk opgevolgd 
en begeleid worden en zullen ze in de winter voorzien worden van 
groentenpakketten, ... 

Kortom, we streven om de kinderen een betere toekomst te geven, 
doorbreken van de negatieve cirkel waarin ze vastzitten. Er zijn 
natuurlijk nog heel veel kinderen zonder sponsor, maar we geloven erin 
dat ook deze kinderen door jullie lieve mensen zullen gekozen worden. 

Als u interesse heeft, ga dan gerust een kijkje nemen op onze site: 
www.pelunca.be/pcp


