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Hallo iedereen!

Aftellen
Nog een maand ongeveer en we vertoeven weer voor enkele weekjes 
in ons kleine België. We zien uit naar het samenzijn met familie en 
vrienden en zijn heel dankbaar dat we ook weer op verschillende 
plaatsen ons werk mogen gaan voorstellen. Het wordt weer een hele 
opgave om een presentati e op te maken en zoveel mogelijk in een 
relati ef korte ti jd mee te delen. Er is dan ook steeds zoveel gaande 
en dus heel veel te vertellen. Net als deze nieuwsbrief, waar opnieuw 
beginnen, wat wel en wat niet, hoe lange verhalen steeds inkorten om 
geen ellenlange brieven te krijgen. Dus laten we maar beginnen. 

Extra handen! Merci gasten!
We kijken weer terug op een heel interessante periode. Zo ontvingen 
we weer een grote groep jongeren uit Nederland halverwege juni, die 
mooi werk verzett en. Enkele fundati es werden gegraven, ramen en een 
deur werden geplaatst, er werd fl ink geschilderd aan en in het center, 
een kinderprogramma georganiseerd, ... . Over die week alleen al zou ik 
een pagina lang kunnen doorgaan. Maar er is natuurlijk nog veel meer. 

OP HET VELD
Pelunca
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En we bouwen verder!
In juli kwam een andere Nederlandse groep af, dit was namelijk een bouwteam dat voor 
één dag ons ook wat kwam meehelpen. Jan en Gerry zorgden ervoor dat dit team ook 
eens overstak naar ons. Heel dankbaar want al was het maar voor één dag, ze slaagden er 
wel in om vier muren te metsen op de eerder gegoten fundati e. Met de volgende groep uit 
Nederland, die we verwachten in oktober, proberen we dan het dak erop te krijgen. Dan 
heeft  de familie Trandafi r toch al een tweede kamertje om eindelijk met z’n allen binnen te 
kunnen gedurende de koude wintermaanden. Want tot nu toe was het slapen in schift en, 
met 13 kinderen in een huisje van 4mx4m is gewoon onmogelijk. Kleine Marin is alvast super 
gelukkig met de nieuwe kamer.

Tweede kamp 
dankzij de 
varkentjes
Na een fantasti sche week met de Amerikanen 
volgde ons eerste kamp van dit jaar. Een week 
lang vertoeven in ‘Casa harului’ (huis van genade) 
tussen de bergen van Varmaga. Samen met de 
Roma-kids van Romos en een deel Roemeense 
kinderen uit Vaidei beleefden we weer een 
topkamp. Zo prachti g hoe na dag één al alle 
discriminati e verdwijnt en Roemeense en Roma 
kinderen gewoon samenwerken en samen 
spelen. Heb u naaste lief als uzelf! Acht uzelf niet 
hoger dan de andere! Klinkt simpel maar hier is dit 
zeker niet vanzelfsprekend. 

Dank aan onze Amerikaantjes
Na de groep uit Nederland mochten we weer een groep uit Amerika verwelkomen. Vorig jaar 
kwamen ze met z’n vijven, maar dit jaar met 12. Super leuk om weer nieuwe, enthousiaste en 
gedreven mensen te mogen leren kennen. We voorzagen weer voldoende vrijwilligers om te 
vertalen en zo konden we weer allen samen een volledige week vullen vol met kinderwerking. 
Spelen, knutselen, sporten, schminken, verhalen en toneel, kortom ‘geweldig’! We zien er zeer 
naar uit deze groep volgend jaar weer hier te hebben. Een echte zegen!

Natuurlijk zouden we al deze prachti ge dingen niet kunnen verwezenlijken, met zowel de groep 
uit Amerika als de groepen uit Nederland, moesten Jan en Gerry de slaapgelegenheid en drie 
maalti jden per dag niet verzorgen. Wat fi jn dat we zo kunnen samenwerken. 

www.pelunca.be/pff 
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Cinema op wielen
Via via kwamen we in contact met een andere organisati e ‘cinema pe roți’ 
(cinema op wielen) en zo hadden we hen deze zomer voor de allereerste 
keer over de vloer. Twee avonden in Geoagiu en vervolgens twee in Romos. 
Deze organisati e kwam met een camionett e waar een groot scherm op 
geopend werd, geluidsinstallati e geplaatst, speelmateriaal voorzien, chips 
of sandwiches en drankjes voor de kids. De hele avond werd er telkens 
gespeeld in verschillende groepen en geschminkt totdat de zon onderging. 
Eens de zon onder was verzamelden we dan allen gezellig om samen te 
genieten van een leerrijke, maar plezante fi lm. Ook dit waren vier prachti ge 
avonden die we volgend jaar maar al te graag overdoen!

Zo hadden we ook ti jdens de zomer op vrijdagnamiddag programma’s 
buiten op het bijhorend terrein. De ene keer 50 kinderen, de andere keer 
70 kinderen,... Kinderen die soms of helemaal niet naar school gaan, die 
overleven in hun harde arme bestaan, dus zeker niet de gemakkelijkste om 
mee om te gaan. En zeker toch niet alleen. Dus de dankbaarheid kan niet 
op voor Simona en Alex die op vrijdag vrijwillig kwamen, en nog steeds 
komen, meehelpen. Beide steeds met volle goesti ng. Twee prachti ge 
mensen met een groot hart voor deze arme, maar o zo kostbare kinderen.

En niett emin ook een grote dank aan onze bezoekers die deze zomer 
kwamen meehelpen. Bezoek is fi jn, maar extra helpende handen nog zo 
veel fi jner. 

Step by step
In heel de afgelopen periode werd ook heel veel werk verzet aan en rondom 
het center. Hier kan ik ook in het lang en het breed alles beschrijven, maar 
volgens mij zeggen de foto’s meer dan genoeg.

Voorlopig is het goed genoeg om met verschillende projecten van start 
te gaan. Toch is verwarming ook meer dan noodzakelijk. Dit zal ons zo’n 
2100€ kosten. Indien iemand op z’n hart heeft  ons hiermee te helpen 
is alle hulp meer dan welkom. De overschrijving mag gebeuren op de 
Roemeense rekening van de organisati e nl: Asociația “Pe lunca” Ajutoare 
Umanitare România, IBAN RO16BR²DE220SV69370862200. 

Misschien leuk om te weten! Op 11 november zullen we deze keer 
in België zijn en dus aanwezig op de VVP-dag (Verbond van Vlaamse 
Pinkstergemeenten) in de Brabanthal te Leuven. Allen daarheen!

Zo, dit was het dan voor deze brief. Bedankt voor het lezen!

Veel zegen gewenst aan iedere lezer!

Tweede kamp van de zomer
Dan was het alweer ti jd voor het tweede kamp. Opnieuw in ‘Casa 
harului’ in Varmaga, maar dit keer met kinderen uit twee verschillende 
weeshuizen. Samen met een prachti ge groep vrijwilligers uit Engeland (die 
dit kamp fi nancierden en op poten zett en) en een groep uit Roemenië 
beleefden we ook hier weer een heel intense week. Elk kind even 
bijzonder, maar jammergenoeg ieder met z’n eigen zware en pijnlijke 
achtergrond. Sommigen ouderloos, sommigen achtergelaten, sommigen 
weggenomen wegens onleefb are omstandigheden. We hoorden de meest 
hartverscheurende en bijna niet te geloven verhalen. Des te groter de 
zegen en voorrecht een top week met deze kinderen te kunnen beleven.
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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 donati e 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 positi eve start van de verschillend projecten in het center ‘Inima 

Lui’. Bid dat we enkel Zijn projecten uitwerken en verderzett en. 

• Hulp bij papierwerk voor de accreditati e van het center. 

• Extra fi nanciële hulp om een sociaal werker in dienst te kunnen 
nemen. 

• Nog meer vrijwilligers. 

• Een goeie samenwerking met en bereidwilligheid van school om de 
Roma kinderen te helpen. 

• De opstart van samenkomsten om te aanbidden en lofprijzen. De 
juiste mensen om ons hierbij te helpen. 

• Financiën voor verwarming in het center. 

• Positi eve opstart en samenwerking met de plaatselijke gynaecoloog. 

• Bescherming voor ons gezin. 

• De volgende groep studenten uit Nederland. Voor een mooie en 
verrijkende ervaring. 

• Ons volgende bezoek aan België.

PROJECTEN
• Sociale enqeutes opstellen en helpen met basisnoden

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

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

• Baby’s voorzien van poedermelk

• Kledij sorteren en pakkett en geven aan de gezinnen

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

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

• Sociale o ndersteuning (begeleiden van ti enermoeders, 
identi teitskaart en andere papieren helpen in orde brengen)

CONTACT
Familie Priem
Vaidei 266
337414 Judetul Hunedoara 
Romania

DANK
• Voor alle vrijwilligers die steeds bijkomen! Bij het kinderwerk, bij het 

kinder-school-project, bij het sorteren in de schuur en nu ook de 
huiswerkbegeleiding. 

• De hulp ti jdens de zomermaanden van de bezoekers en alle groepen 
die kwamen meehelpen de voorbije maanden. 

• Ons thuisfrontt eam dat achter de schermen, volop sorteert en 
ordent om de opslagplaats in orde te krijgen. 

• Voor de mooie gift  die we mochten ontvangen van de VVP dankzij 
de MMM-acti e waarvoor massa’s mensen zich hebben ingezet. 

• Voor alle gift en die maand na maand binnenkomen. 

• Alle projecten die we hebben. Alle projecten die verder opgestart 
worden. De groei en bloei van  de organisati e in het algemeen! 
God is zo groot!!! 

www.pelunca.be
ti jsjessicapriem@pelunca.be
thuisfront@pelunca.be

Pe lunca Child Program
Aangekomen in september, startt en we eindelijk met het 
schoolproject voor ons ‘Pe lunca Child Program’-kids project. Wel 
ja, startt en!! Dankzij de individuele sponsors konden we de nodige 
schoolmaterialen aankopen voor de kinderen. 

Er gingen heel wat vergaderingen voorbij. Het kostt e ons veel moeite om te achterhalen welke klassen de lagere schoolkids behaald hadden 
en in welke klas ze nu dus moeten instappen. Papieren moesten opgemaakt worden zodat ouders hun goedkeuring konden geven. En nu 
wachten we dus nog enkel op de offi  ciële goedkeuring van de schoolraad om de om alles van start te laten gaan. 9 kinderen die de kleuterklas 
zullen ingaan en 12 kinderen die beginnen op de lagere school. Kinderen die geen kans zouden gekregen hebben zonder dit project. 

Niemand maalt erom of deze kinderen al dan niet naar school gaan. Maar het is hun kans, hun recht op een betere toekomst. We zijn zo 
dankbaar voor de mooie samenwerking met de zorgleerkrachte (Maria) en schoolbemiddelaar (Ovidiu). Beiden werkzaam in’t school van 
Geoagiu. Ze hebben ons ongelofelijk geholpen om dit te verwezenlijken. Ons hart loopt over van drank en liefde naar onze sponsors want ook 
jullie maken mede mogelijk dat dit project kan bestaan. 

Als er nog mensen zijn die een kindje willen sponsoren, aub laat het ons dan weten. In januari zouden we opnieuw kinderen mogen 
inschrijven, maar dit gaat niet als we geen sponsor hebben voor hen, want wijzelf kunnen niet alles voldoende fi nancieren. 

www.pelunca.be/pcp


