
Steun project PeLunca
IBAN: BE29 1030 4919 8064 
BIC: NICABEBB
PayPal: www.paypal.me/pelunca

Steun familie Priem
IBAN: BE24 8601 1087 6638
BIC: SPAABE22
Steeds vermelden: “familie Priem“

Tijs, Jessica en Kids
www.pelunca.be
tijsjessicapriem@pelunca.be
thuisfront@pelunca.be Uitgave 21 | Juni 2020

Hallo Iedereen!

Wat een speciale periode!
Deze keer een nieuwsbrief vanuit een hele bizarre en verdraaide periode. Gelukkige is ze 
bijna voorbij!!

Halverwege maart mochten de kinderen plots niet meer naar school, en amper een week 
later volledige lockdown. Enkel en alleen met een correct ingevuld document mochten we 
nog buiten komen, maar enkel voor het strikt noodzakelijke. Iedereen kent het intussen wel. 
Overal politie en gendarmes, verschrikkelijk gevoel. Hoe konden we de mensen nu nog gaan 
helpen? Even uitzoeken dus… 

We stapten naar het stadhuis met de nodige contracten en dergelijke en verkregen een 
officieel bewijs dat wij als associatie toch nog de baan op mochten. Natuurlijk geen 
programma’s en dergelijke meer waarbij we grote groepen samenbrachten, het centrum bleef 
zo goed als dicht, maar we hadden een ander plan. We begonnen aan het maken van een 
dikke duizend voedselbonnen!

We stapten naar enkele lokale winkeltjes om te horen wie een samenwerking zag zitten en 
één diep aangeraakte dame was enorm blij en overtuigd hieraan deel te nemen. Die dame 
was , zoals vele denk ik, overmand en neer gedrukt door angst, Jessica getuigde van de vrede 
en rust die te vinden is bij de Here en de vrouw keerde op slag. Haar hele visie keerde en ze 
was nu dol gelukkig en vol moed om samen met ons de handen uit de mouwen te steken. 
Ook de mensen van de broodwagen die dagelijks doorheen de dorpen rijd, waren enorm 
enthousiast.

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

Family Files Kinderprogramma’s

OP HET VELD
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Nieuw project met voedselbonnen
En zo begonnen we, geheel onverwacht, aan een nieuw project. In een mum van tijd kwamen donaties binnen en begonnen we de eerste week met 80 
gezinnen. Elk kregen ze een aantal bonnetjes waarop duidelijk staat wat ze ermee konden gaan halen bij het lokale winkeltje. Het ging dus om vb. Bloem, 
rijst, suiker, ... enz. , en ze kregen ook drie broden per week. Wanneer de broodwagen langs ging zorgden we telkens dat we erbij waren zodat ze niet drie 
broden in één keer kregen maar verspreid over de week. Voor de mensen van de broodwagen een onbegonnen opgave om al deze hongerige mensen in 
bedwang te houden, maar met Jessica, die alle mensen persoonlijk kent bij naam, en Simona erbij, ging dit uitstekend. Samen gingen we ook aardappelen 
aankopen en zo werden kiloooooo’s uitgedeeld aan de mensen. 

Donaties bleven komen en de volgende vier weken gingen we van 80 gezinnen naar 100 en uiteindelijk zelfs 125 gezinnen. Wetende dat de meeste hele 
grote gezinnen zijn, dus allen samen zijn dat heel wat mensen die op die manier gevoed werden.

Medische hulp
Ook werd heel veel medicatie aangekocht, mensen raakten zonder en geraakten dus niet meer naar de 
apotheek of hadden simpelweg geen geld. Dit nam Simona hoofdzakelijk op zich.

En om alles nog moeilijker te maken stierf jammer genoeg de familie dokter van Geoagiu. ze was zo 
goed en lief voor de mensen. Ondertussen maanden later nog steeds geen nieuwe dokter. Dit spreekt 
natuurlijk voor zich dat dit heel wat problemen met zich meebrengt. We willen zo snel mogelijk eens 
gaan horen in het stadhuis welke oplossing nu uiteindelijk zal komen. 

We danken God voor alle financiën die vanuit verschillende hoeken kwamen en dat we zo veel mensen 
konden helpen met voeding, medicinijnen, … gedurende deze periode. Natuurlijk gaat ook een grote 
dank uit naar alle individuelen en alle organisaties die meehielpen dit mogelijk te maken. Nogmaals: 
‘Allen samen kunnen we echt wel een verschil maken voor onze medemens!’

Voedselpakketten en zaden
Jammer genoeg konden we niet hetzelfde doen in Orăsție. Dit zou gewoon te veel zijn voor ons alleen, plus daar hebben we niet iedereen in onze enquêtes 
zitten. Voor hen maakten we stevig gevulde voedselpakketten en deelden die uit. 

Ook voor enkele mensen van het Roma dorp in Romos en in eigen dorp Vaidei werden verschillende pakketten gemaakt. En daarnaast kregen de mensen 
ook pakketten met zaden zodat ze zelf groentjes konden kweken. 



Juni 2020 - Nieuwsbrief 21  |  3

Kids helpen met schoolwerk

Huiswerk
We brachten ook wat huiswerk naar de kinderen 
en probeerden een oplossing te vinden om hen 
toch nog zoveel mogelijk leerstof mee te geven. 

Zoals onze kinderen nu thuis moesten 
onderwezen worden, werd dit ook van de Roma 
verwacht. Van ouders die zelf het belang van 
onderwijs nog niet snappen en die zelf niet 
kunnen lezen of schrijven, laat staan rekenen en 
al de rest. 

Voor hen een onbegonnen taak dus, maar voor 
ons reden te meer om hier weer onze schouders 
onder te steken. 

School is zó belangrijk! 
Samen met Anca, de leerkrachte die ons helpt 
in het center met het huiswerk van de kids, 
gingen we aan de slag. We brachten een bezoek. 
Maakten een lijst op van alle kinderen. Wie en 
in welke klas? Dan het niveau uitzoeken van de 
kids individueel en aan de slag. 

Intussen hebben we twee weken achter de rug 
waarin we heel actief aan de slag gingen. Kleine 
groepen kwamen afwisselend naar het center 
en wij hielpen hen bij het aanleren, herhalen, 
uitbreiden van hun kennis van het alfabet. Stap 
voor stap en hopelijk hebben ze niet te veel 
verloren de voorbije maanden en doen ze het 
goed in september. 

De toekomst
We zijn benieuwd hoe het nu verder zal lopen. 
Wanneer zullen we weer met de programma’s 
van start mogen gaan in het center?... Alle 
groepen die gepland stonden werden allemaal 
afgezegd t.e.m augustus, alsook de twee 
jaarlijkse kampen, heel wat bezoekers,... 

Wat een rare periode toch!

Lockdown, meer tijd voor andere dingen
Toch bood heel die lockdown periode ook wel veel andere mogelijkheden. We gingen heel veel op bezoek in het Roma dorp. Nog veel meer dan voordien. 
Bezoekjes uit liefde. Zo veel betekenend voor de mensen, zeker in een periode als deze. We zijn niet bang om nog naar hen toe te gaan, wat dragen ze dit 
in hun hart. 

We hadden ook eindelijk wat meer tijd als gezin. Echt opgesloten zaten we hier niet, want als we onze tuin uitwandelen, wandelen we gewoon de heuvels 
op en na enkele kilometers de bergen in. ‘s Avonds eindelijk ook eens vaker de tijd om een rustige BBQ te hebben met onze kids alleen, of beter gezegd, 
de oude kruiwagen met een roostertje erop.

We hadden ook eens wat tijd om een deel van de tuin om te bouwen en om er groenten te 
kweken. En ik kan je garanderen, Jessica gaat er helemaal in op! Ook de kuikentjes worden 
verder gebroed in de incubator, de kinderen vinden het geweldig om dagelijks de eitjes uiterst 
voorzichtig om te draaien. Hopelijk geven onze kippetjes ons veel eitjes. Wat zal dat toch 
allemaal smaken binnenkort!

Alle, ik ga het hierbij laten. Straks moet ik weer de baan op, verplicht met dat mondmaskertje. 
Dit betekend dus weer, dat door de vochtigheid van m’n adem, m’n baard en snor weer 
helemaal uit de plooi zullen zijn tegen dat ik terug ben. Nie plezant wi! Nu ja, gelukkig ligt m’n 
haar wel altijd goed.

God’s zegen allemaal, weet dat gelukkig zijn al wie bij Hem schuilen!
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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
• Waterschade; zoals elk jaar tot nu toe stond onze zaal weer in water. 

Dit laat telkens een vieze laag klei achter, kapot materiaal en een 
hoop kuiswerk. Er werd al reeds een drainage gestoken, dakgoten 
gehangen en het schuinste gedeelte achter de zaal in niveaus 
afgegraven. Momenteel zijn we bezig met per afgegraven niveau 
nog drainages te leggen plus kijken we uit naar bredere dakgoten, 
dus hopelijk deze keer wel voldoende om al het water weg te krijgen 
vooraleer het de zaal raakt. Dus jullie gebeden hiervoor worden zeer 
geapprecieerd. 

• We schieten ook wat te kort in financiën hiervoor, alle hulp is meer 
dan welkom, want vooral dakgoten zijn een duur grapje.

• Door heel die corona situatie werden al de geplande groepen en veel 
bezoeken afgezegd. Dit betekend dus een pak minder mogelijkheden 
om mensen te helpen. Denk aan bouwen, verbouwen, alsook 
financiën hiervoor. 

• Bid zeker voor alle kinderen die nu al maanden geen programma’s 
meer hebben. Al bezoeken we hen zo vaak we kunnen en spenderen 
meer tijd op die manier onder de mensen in hun dorp. 

• Mits het volgen van de nodige regels startten we enkele weken 
terug met de huiswerk club voor de kinderen. Dit doen we nog 
steeds samen met juf Anca. Bid dat deze lessen z’n vruchten mogen 
afwerpen en de kinderen tegen september genoeg vordering 
gemaakt zullen hebben, zodat ze niet achterop zijn tegenover de 
rest.

• Bid zeker ook voor juf Anca die dit steeds vrijwillig doet. Dat God’s 
knipoog duidelijk voelbaar mag zijn voor haar.

• Bid ook zeker verder voor voldoende financiën voor de verdere 
renovaties en uitbreidingen van het center. Alle autorisaties en 
dergelijke kosten ons al 6300€ (waarvan de helft bij betaald 
intussen), maar dan moeten de werken nog beginnen hé. 

• Bid zeker voor één van onze vaste vrijwilligers, ik noem liever geen 
naam, maar we ontdekten laatst dat ze blijkbaar al voor een langere 
periode geregeld van ons steelt. We betrapten haar op heterdaad. 
We dragen haar heel diep in ons hart, dus dit was even pijnlijk, maar 
we geven haar zeker nog een kans. Bid voor haar aub want ze heeft 
het zeker niet makkelijk.

• Bid dat we steeds Zijn wil mogen verstaan en doen. Dat in alles Zijn 
naam verheerlijkt wordt.

PROJECTEN
• Sociale enqeutes opstellen en helpen met basisnoden

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

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

• Sociale ondersteuning (begeleiden van tienermoeders, 
identiteitskaart en andere papieren helpen in orde brengen)

CONTACT
Familie Priem 
Vaidei 266 
337414 Judetul Hunedoara 
Romania

DANK
• we zijn ontzettend dankbaar voor de vele gezinnen in Geoagiu die 

we wekelijks konden voorzien van eten gedurende deze periode. We 
begonnen met 80 en dit groeide uit tot 125.

• Ook de mensen van andere dorpen ontvingen af en toe stevig 
gevulde voedselpakketten en zaden om zelf te kunnen zaaien.

• Door het wegvallen van vele programma’s hadden we wel meer tijd 
om gezinnen vaker en langer te bezoeken. Dit maakte onze relaties 
met hen alleen maar sterker.

• Bovenal zijn we dankbaar dat de mensen God prezen voor onze hulp 
en bezoeken. Prachtig hoe de Roma baden voor meer financiën voor 
ons, zodat we hen konden verder helpen met voedsel. Hun gebeden 
werden duidelijk verhoord en hun dank aan God kon echter niet op.

• Opnieuw ook heel erg dankbaar voor God’s wonderen. Mooi om te 
zien hoe Hij werkt in de harten en levens van verschillende mensen, 
maar zeker ook de genezingen die blijven plaats vinden. Kingdom 
reality!!!

• We zijn ook ontzettend dankbaar voor de tijd die we hadden/
hebben als gezin. Samen groentjes kweken, samen zorgen voor de 
dieren die we kweken, samen spelen, ... . Eindelijk ook eens wat 
meer tijd hiervoor! Wat een zegen om elkaar te hebben!!

• Bovenal dankbaar dat we kinderen genoemd worden van de 
Allerhoogste! Dankbaar voor Zijn liefde en Zijn trouw!!

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


