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Dag beste mensen

Ik weet dat de vorige nieuwsbrief nog niet zo lang geleden jullie kant opkwam, maar om prakti sche redenen krijgen jullie er alweer één. 

Onverwachts naar België
Zoals jullie allemaal waarschijnlijk weten spendeerden we de eerste weken van het nieuwe jaar onverwacht in België waar we aan de zijde van Jean-Pierre 

(sti efvader van Jessica) stonden. De dokters waren overtuigd dat zijn einde nabij was, maar ondertussen is hij nog steeds stabiel.
 Al hangt alles nog steeds aan een zijden draadje. 

We zijn heel dankbaar dat we er konden zijn voor hem en Patricia in deze hele zware periode en we hopen en bidden 
dat we hem opnieuw gaan kunnen zien in april. 

OP HET VELD
Pelunca
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Wederzijdse liefde, zalig gewoon!
Toen we eind januari eindelijk terug thuis waren pikten we meteen de draad weer op. Het center ‘Inima Lui’ was nog steeds in kerstsfeer dus moest meteen 
aangepakt worden zodat alles terug klaar ging zijn voor naschoolse huiswerkbegeleiding, kinderprogramma’s en het nieuwste project met de mama’s. 

De kinderen waren zo blij om ons terug te zien, ze gingen echt door het dolle heen. De kinderprogramma’s en de huiswerkgroep gingen meteen weer van 
start. Ook de ouders waren heel dankbaar en blij dat we terug waren. Toen we hen vertelden waarom we drie weken weggeweest waren konden we echt 
rekken op zoveel begrip van hen. Het is zo zalig om steeds diepere relati es te hebben dus ook een betere verstandhouding te hebben met hen. Met deze 
mensen was in het begin absoluut niets mee aan te vangen. Maar we gingen steeds terug met de liefde voorop en zo zien we inderdaad dat liefde het 
krachti gste wapen van al is. Mensen hebben er nog steeds een heel kort lontje, maar hun liefde voor ons heeft  steeds meer en meer de overhand. 

Zalig gewoon!

Nieuwste project, groot succes
Begin Februari mochten we dan Aria gaan ophalen aan de luchthaven van 
Sibiu. Aria komt uit Noord-Amerika en is een super lief, enthousiast en 
creati ef meisje met een hart van goud. 

Goed voorbereid en boordevol energie kwam ze hier aan en startt e samen 
met Jessica ons nieuwste project op, naaien met de mama’s. In plaats 
van gewoon ‘zijn’ of de straat op om te prosti tueren kunnen heel wat 
moedertjes nu tweemaal in de week naar het center komen om allerlei 
leuke dingen te maken. Wat door hen gemaakt word proberen wij dan te 
verkopen, waarschijnlijk wanneer we naar België komen, of we zien wel 
welke deuren er hiervoor open gaan. 

Één ding is alleszins al heel duidelijk, 
de vrouwen genieten ervan met volle 
teugen en doen echt hun uiterste best. 
Even weg uit hun miserie, zich waardig 
en gewaardeerd voelen, lekker kletsen 
met een kopje koffi  e en er zal nog iets 
mee kunnen verdiend worden ook. 
En wat ze uiteindelijk maken is echt 
wel de moeite waard. Er is maar één 
probleem, straks hebben we  weer plaats 
en naaimachines te kort want er blijven 
maar enthousiaste mama’s bijkomen
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Gezegend met nieuwe vrienden
Vorig weekend gingen we op bezoek bij een Amerikaans koppel (Jacob en Cami) die samen met hun 
zes kinderen ook op zending zijn hier in Roemenie. We zijn heel, heel dankbaar voor deze mensen. Niet 
alleen zijn ze bereid ons mede van dienst te zijn wanneer we hen zouden kunnen nodig hebben, maar 
bovenal omdat het zo goed tussen ons klikte en we zeker en vast nieuwe vrienden bij hebben. Familie 
en vrienden is nog steeds het grootste gemis voor ons, dus zijn dit zegeningen die we bijzonder hard 
koesteren. Jacob regelde drie plaatsen om er te spreken, éénmaal voor een jeugdgroep, zondagmorgen 
kerkdienst en zondagavond op een evangelisati e avond. Het was een voorrecht om ter bemoediging 
voor zoveel mensen te mogen staan.

Op tv!
Op 25 februari werden we verwacht in Timisoara in een televisiestudio, ook daar mochten we gaan 
vertellen over hoe God ons leven compleet veranderde en over wat we hier allemaal doen met 
en voor Hem. Het was een hele bijzondere ervaring waar we van genoten met volle teugen. Mooi 
opgemaakt decor, verschillende camera’s op ons gericht samen met grote belichti ng, en het interview 
kon beginnen. In mei wordt het dus uitgezonden op tv in twee episodes. We bidden dan het vele 
harten mag raken en het mensen op z’n minst aan het denken zet. 

Boekhouding uit handen
Ondertussen zitt en we ook nog steeds met heel wat papierwerk. Om offi  cieel geaccrediteerd 
te geraken in Geoagiu moeten we nog steeds blijven klimmen om over die berg papieren te 
geraken. Ook om een sociaal werkster in dienst te kunnen nemen gaat er wat papierwerk aan 
vooraf en zelfs onze vrijwilligers dienen nog vrijwilligerscontracten te hebben. Dan hebben we 
nog de boekhouding die elk jaar maar groter en groter word, maar die zit nu eindelijk in z’n 
laatste stadium. Begin maart brengen we die binnen in Tirgu-Mures. 

Het goede nieuws is wel dat Alina vanaf dit jaar de boekhouding van ons overneemt. Alina werkt 
al een hele ti jd vrijwillig bij ons. Ze sorteert en maakt pakkett en in de schuur, helpt ondertussen 
ook mee met begeleiden ti jdens het naaiproject en neemt nu ook nog de boekhouding op zich. 
En dit allemaal vrijwillig!! Wat een zegen!!

De algemene pot
Ook in deze nieuwsbrief wil ik ook nog eens vermelden dat door de groei van de organisati e steeds meer 
en meer mensen ons specifi eker gaan steunen. Bv. puur voor kinderwerk, of bouwen en verbouwen, 
voedsel, gezinnen, kind adopti e, enz. Dit is gewoonweg fantasti sch, maar het brengt wel met zich 
mee dat onze algemene pot minder en minder bijgevuld raakt. Deze algemene pot is namelijk ook van 
cruciaal belang om verder te kunnen doorgroeien. Hieruit worden niet alleen de algemene kosten van 
de organisati e mee betaald, maar ook de werkmannen voor bv. het bouwen en verbouwen van huisjes, 
werken aan en rondom het center, ... Als alle papieren in orde geraken zouden we dan binnenkort ook 
kunnen beginnen met het verder uitbreiden en bijbouwen op ons domein in Geoagiu. Deze werken 
zijn verplicht van de overheid om er te mogen doen wat we doen. Hiervoor gaan we dus op z’n minst 
een vijft al werkmannen nodig hebben. Ook de sociaal werk(ster) die we verplicht zijn aan te nemen, en 
dringend nodig hebben, zal uit deze pot betaald moeten worden. 

Daarmee dat ik het onder jullie aandacht wil brengen, want als jullie de noden niet kennen kan er ook 
moeilijk op gereageerd worden hé. Als er dus mensen zijn die het op hun hart hebben hieraan bij te 
dragen, gelieve steeds specifi ek te vermelden ‘General budgets’. Alvast héél erg bedankt!
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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
• Dat Jean-Pierre nog lang stand mag houden en z’n hart aan de Here 

zal geven;

• Bid aub verder mee voor alle kinderen die we reeds op school kregen, 
maar zeker ook voor de tweede lichti ng die hopelijk binnenkort van 
start kunnen;

• 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 en natuurlijk ook voor de 
fi nanciën hiervoor;

• Dat de algemene pot wat kan bijgevuld raken;

• Voor voldoende en betrouwbare werkmannen;

• De opstart van de aanbidding avonden. Hier zijn we jammer genoeg 
nog steeds niet aan toe gekomen;

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

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

• De benefi et op 4 april;

• Voor Bavo die begin juni voor een jaar naar ons komt als vrijwilliger;

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

• Voor meer ti jd met onze eigen kinderen;

• 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 bouwen, verbouwen, aankopen, 

• Pe lunca Food Parcels (PFP): voedselpakkett en maken 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, medicijnen, …)

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

CONTACT
Familie Priem
Vaidei 266
337414 Judetul Hunedoara 
Romania

DANK
• Voor de prachti ge afsluit van vorig jaar. 

De kerstvieringen waren top!;

• De ti jd die we hadden met Jean-Pierre;

• Voor alle zegeningen die ons nog te wachten staan;

• Voor de vele wonderen, genezingen en aanrakingen;

• Dat we steeds fi nancieel voldoende hebben;

• Voor alle werken die we konden uitvoeren aan het center;

• Voor de vele steun die we mogen genieten;

• Voor de 30-tal kinderen die de mogelijkheid kregen om naar school 
te kunnen gaan;

• Voor onze vrijwilligers;

• Voor ons prachti ge gezin;

• De opstart van het naaiproject die een groot succes is;

• Voor Aria die een echte zegen is;

• Voor onze nieuwe vrienden, de Goggins;

• De mogelijkheden die we krijgen om te getuigen van onze Here;

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

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

Voedselbedeling
pelunca.be/pfp/ pelunca.be/pff / pelunca.be/pcp/

Family Files Kinderprogramma’s


