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Buna ziua, buna ziua  ofwel goeie dag, goeie dag.

Ondertussen zijn we al enkele weken terug thuis in Roemenië. We konden genieten van een kleine drie weken vol van bezoekjes, voordrachten 
en deze keer van de VVP-ontmoeti ngsdag. Wat waren we blij om daar nog eens aanwezig te kunnen zijn. Lekker slenteren langs alle interessante 
standjes, veel bekende gezichten, bemoedigende gesprekken, goeie lofprijs en aanbidding met aansluitend een zalige preek, nieuwe lectuur 
om mee huiswaarts te nemen, ... kortom een super zalige dag! Wie de VVP-dag miste!! Volgend jaar 11 november, zet maar in jullie agenda!!!

Een paar dagen na de VVP-ontmoeti ngsdag waren we alweer terug thuis en vlogen we meteen weer in het werk.

OP HET VELD
Pelunca
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Brand in Roma-dorp Geoagiu
Een dikke week voordat we naar België vertrokken was er dus de brand in Geoagiu. Heel vroeg in de morgen werd ik opgebeld door Yacob (Roma jongen 
die het center ‘Inima Lui’ onderhoud en de honden daar dagelijks eten heeft ), hij vertelde me, met heel veel verdriet in zijn stem, dat 5 huisjes compleet 
afgebrand waren en 2 voor de helft . De oude man Petruț, van het huisje waar de brand startt e, kwam om. Het duurde ongeveer een uur tegen dat de 
brandweer aankwam, terwijl dit normaal in 15 minuten kan en zou moeten geweest zijn, maar wat malen zij nu over dat uitschot hé! Toen ze uiteindelijk 
aankwamen hadden ze nog niet eens een bluswagen bij. Dus maar beginnen blussen met emmers en water uit de rivier. Te gek voor woorden. Wij snelden 
er ook heen en troff en enkel en alleen teneergeslagen mensen aan, met de weinige kleren die ze aanhadden. Sommige kindjes stonden met enkel nog een 
slipje aan in de kou. Alles, maar ook alles was in vlammen opgegaan. 

We schoten meteen in acti e en tegen het einde van dag één, heel laat op de avond hadden we al voor ieder getroff en persoon een kledingpakket klaar. 
Die eerste dag kwam ook onze voorganger (Coco) af met Julian, nog iemand van onze kerk. Zij hadden boodschappen gedaan en begonnen meteen met 
broodjes te smeren voor de mensen. Wij gingen ook naar het gemeentehuis om daar te bespreken wat de plannen waren om de mensen verder te helpen. 
Op de gemeente hadden ze een noodplan klaar die er veelbelovend uitzag, maar waarvan jammer genoeg amper een deel weer waarheid werd. De mensen 
kregen een oud gebouw aangewezen waar ze sliepen op matrassen op de grond met veel te weinig dekens, geen enkele sanitaire voorziening en de eerste 
nacht zelfs zonder brandhout.

Wij deden wat we konden en voorzagen de mensen dagelijks van een warme maalti jd, gaven hen een aantal grote waterbedons zodat ze zich toch wat 
konden verfrissen, we trachtt en zoveel mogelijk fi nanciën te bekomen en we pakten meteen de half-afgebrande huisjes aan. In een mum van ti jd begonnen 
de budgett en binnen te komen en konden we al met zekerheid meedelen dat we alle ramen en deuren konden betalen en voor elk een nieuwe kachel 
konden kopen waar tegelijk ook op gekookt kan worden. Ook werd vanuit België voor bedden en matrassen gezorgd voor iedereen. Vanuit de gemeente 
van Geoagiu werd zand en cement geleverd en werden nieuwe daken voorzien. De Roma moesten wel hun eigen muren zelf renoveren/herbouwen en 
beplaasteren, wat er natuurlijk voor zorgde dat niemand ergens anders kon klussen om wat te verdienen en eten te kopen. Sjonge jonge.

Ondertussen kunnen we heel blij en dankbaar meedelen dat alle mensen terug een warm huisje hebben om in te wonen.

Wie waren alle helpers? 
Een heel gebeuren dus! Maar natuurlijk konden wij dit allemaal nooit in ons 
eentje verwezenlijken, daarom grote dank aan de vele helpers. 

Op dag één hadden we onze voorganger Coco en Iulian van de kerk die 
kwamen met eten, Cristi na (Roma meisje die al drie jaar bij ons werkt) 
en Alina (Roemeense mama van 7 kinderen die al een jaar vrijwillig 
meewerkt) die de bott en van hun lijf werkten om alle kledingpakkett en 
af te krijgen, Simona (die sinds een half jaar elke vrijdag vrijwillig helpt 
met de kinderwerking) die meteen met ons meeging naar het stadhuis om 
misverstanden te voorkomen en bleef dan ook de contactpersoon tussen 
de gemeente en ons, we hadden die week Dennis en Gaelle op bezoek die 
een enorme zegen voor ons waren, we hadden natuurlijk ook jullie die met 
ons meebaden en velen fi nancieel steunden. 

En wat dan ook zó de max was, was terwijl wij in België waren zoveel 
bleef doorgaan. Simona bleef contact houden met ons en de gemeente 
en regelde samen met Alex het plaatsen van alle ramen en deuren (Alex 
komt ook elke vrijdag vrijwillig af en is een grote hulp bij de kinderwerking). 
Simona zorgde ook voor ons huis en dieren en ontving het transport dat 
kwam vanuit België. Inderdaad, terwijl wij in België waren kwamen Cindy 
en Peter naar hier met een vrachtje vol bedden, dekens, tafel, en nog wat 
ander gerief. 

Een hele zware, moeilijke , maar gezegende periode!
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Aan de slag met de 
projectontwikkelaar
Ondertussen hebben ook al een paar vergaderingen gehad met een projectontwikkelaar. 
Hij bezorgde ons al de eerste plannen en verzekerde ons dat hij tegen april volgend jaar 
alle papieren in orde krijgt zodat we kunnen starten met de werken. Natuurlijk hangt daar 
opnieuw een enorme prijskaart aan vast waarvoor we op het ogenblik nog absoluut geen 
centen hebben. De verbouwingen zijn zeer nodig en een deel ervan zelfs verplicht voor de 
verdere werking, dus geloven en vertrouwen we dat dit wel in orde komt. Bid dus aub mee 
met ons dat de fi nanciën inderdaad zullen binnenkomen en we op die manier de werking 
weer naar ‘the next level’ kunnen brengen. 

Progamma’s bleven 
doorlopen, ook 
zonder ons
Terwijl we in België waren zett e Simona ook samen 
met Alex de kinderwerking verder, en bleef Anca 
twee maal in de week naar het center komen om 
de naschoolse huiswerkbegeleiding verder te doen. 
De huiswerkbegeleiding doet zij nu ook al sinds 
september samen met Jessica

Boekhouding afwerken en voorbereiden op Kerst
Op dit moment zijn we niet alleen bezig om heel de boekhoudingen af te krijgen en tegelijk wordt ook gewerkt aan alle voorbereidingen voor de kerst 
programma’s. We kochten deze week ook wat spullen aan om het center in een kerstjasje te zett en. We organiseren een kerst event in Geoagiu waar de 
kinderen gaan kunnen laten zien aan hun ouders hoe fl ink ze de liedjes, versjes, en toneeltjes hebben geleerd. De afgelopen periode werd er dan ook fl ink 
met de kinderen gewerkt hieromtrent. Wat later organiseren we dan een kerst event voor iedereen en komt het muziek team van onze kerk iedereen in 
kerstsfeer brengen. Dit alles zal gepaard gaan met gebakjes en warme dranken. 

Ook de groep van Engeland, van Amen-trust, zal aanwezig zijn bij het kinder kerst event, en zullen samen met ons zo’n 178 kerstpakkett en bezorgen aan de 
gezinnen van Geoagiu. Elk gezin zal zo’n pakket in ontvangst mogen nemen, waar voor elk wat wils zal inzitt en. Ook in Orăsție worden heel wat pakkett en 
uitgedeeld.

Ook voor jullie allemaal een zalige kerst en een prettig eindejaar. We bidden jullie 
allemaal een rijkelijk gezegend 2020 toe!

Gods zegen allemaal!

Aan Hem zij alle eer en glorie!!!
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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
• bid aub mee voor alle kinderen die we voor het eerst op school 

kregen. Dat ze volhouden ondanks de discriminati e en de strenge 
winter.

• We steeds mogen begrijpen wat Zijn wil is voor alles.

• Dat de plannen van de projectontwikkelaar inderdaad klaar en 
goedgekeurd zullen zijn tegen de lente.

• Natuurlijk ook voor de fi nanciën hiervoor.

• De opstart van de aanbidding avonden.

• De opstart van het naaiproject. En Aria (uit Amerika) die dit zoveel 
mogelijk op haar zal nemen ti jdens haar verblijf hier.

• Een verdere goeie verstandhouding tussen ons en de zorg 
coordinator.

• Voor de sociaal werk(st)er die God voor ons bedoeld heeft .

• Bid aub ook mee zodat we alle papierwerk aangaande EVS terug in 
orde krijgen. Begin zomer zouden we dan Bavo mogen verwelkomen.

• Bid aub zeker ook voor bescherming. Voor ons als gezin, als voor 
onze vrijwilligers, alsook voor het center.

• Dat we steeds mogen vol zijn van Zijn liefde en dat elke stap die we 
zett en hieruit mag voortkomen.

• Bid dat we niet tekort schieten aan geloof en dat Hij steeds alle eer 
en glorie ontvangt.

• 

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 het afgelopen jaar vol van zegeningen, dat ondanks aanvallen 

we God heel dichtbij voelden en we steeds mogen genieten van Zijn 
overwinning.

• Voor alle zegeningen die ons nog te wachten staan.

• Voor de vele wonderen, genezingen en aanrakingen. 

• Dat we steeds fi nancieel net genoeg hebben.

• Voor alle werken die we konden uitvoeren aan het center alsook aan 
ons eigen huis.

• Voor de vele steun die we mogen genieten.

• Voor de 30-tal kinderen die we in school kregen.

• Voor onze vrijwilligers.

• Voor ons prachti ge gezin.

• Dat God ons gebruikt om Zijn naam groot te maken. Voor Zijn 
overvloedige liefde, genade en geduld!

• Voor 2020 die vast ook weer de max wordt. 

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


