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Hallo Iedereen! Hier zijn we dan weer!

Wat een speciale periode!
Het is ondertussen even geleden dat jullie nog iets van ons hoorden, maar dat betekend niet dat er hier niets gebeurde, integendeel!! Zoals jullie weten 

voorzagen we, gedurende de lockdown, wekelijks voedsel voor maar liefst 125 gezinnen. Dit waren enorme budgett en die, God zij dank, ons toegestuurd 
werden. Zoals alti jd, steeds net voldoende. Geen overschot, maar ook niets tekort. Een enorme zegen, maar het zett e ons wel aan het denken.

OP HET VELD
Pelunca
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Wat als we nu misschien eens zelf beginnen kweken?
Een hele karwij, maar op den duur stukken goedkoper. Ons hart schoot in vuur en we vatt en meteen de koe bij de horens. We werden terzelfder ti jd meteen 
ook zeer bemoedigd met een nieuw contact dat ‘toevallig’ op ons pad kwam. Tijdens de lockdown zat onze vriend Pete vast in Engeland en leerde daar 
iemand kennen die Colin heet. Ze geraakten aan de praat en bleek dat Colin heel veel arme mensen voorziet van eten door middel van eigen kweek, enorme 
interessante man! Pete vertelde Colin over ons (onwetend over onze nieuwe plannen) en Colin was meteen heel erg onder de indruk en wou contact met 
ons opnemen met het voorstel om zelf te gaan kweken.

Intussen belden we nu al enkele keren met elkaar, steeds heel bemoedigend, maar ook steeds heel leerzaam daar hij bakken ervaring heeft  op dit gebied. 
Dus ondertussen, een paar maand verder, hebben we al een derti g tal kippen om mee te kweken, een vijft ien tal reuze konijnen, zeven eenden en onze 
eerste verse groenten. We zaten dus niet sti l ti jdens de lockdown, maar gingen aan de slag met kooien en hokjes bouwen voor onze beestjes. We hebben 
nog heel veel werk voor de boeg eer dat alles helemaal klaar zal zijn. Voorlopig zitt en bijvoorbeeld de konijnen nog in kleine hokjes en ook voor de eenden 
moet er nog een betere voorziening komen, maar stap voor stap komt alles zeker en vast wel dik in orde. Ook een kleine opslagplaats voor onderhoudsgerief, 
dierenvoeding en hooi moet nog gemaakt worden. We zijn alvast dankbaar voor de helpende kuishandjes van onze kids. 

Huiswerk club
Dit is natuurlijk niet het enige dat we de voorbije weken/maanden 
hebben gedaan. We bleven doorgaan met onze huiswerk club. Welja, 
huiswerk werd omgevormd naar lesgeven. Ieder kind krijgt individuele 
werkbladen en ook apart en in groepjes leren en spelen ze met de 
lett ers van het alfabet. 

In het begin moesten we sommige kinderen bijna naar het center 
sleuren en moesten we zo aandringen om op ti jd te komen. Nu komen 
we aan bij het center en staan de kinderen ons al aan het opwachten. 
Super toch! Intussen werd het natuurlijk wat moeilijker om alles 
goed te organiseren door de maatregelen. Maar de kinderen hebben 
hun eigen maskertjes. Dus we doen voort! We hopen dat ze goed 
mogen voorbereid zijn voor de start van het nieuwe schooljaar. Als de 
kinderen al wat meer op niveau zullen zijn zorgt dit toch al voor één 
reden minder naar discriminati e toe. 

Vlak voor school van start zal gaan, voorzien we elk weer van deft ige 
kleren, schoenen, het nodige schoolmateriaal en natuurlijk zullen we 
voor hen paraat staan na school om verder te werken.

Dit is dus ons nieuwste project waar we heel enthousiast over zijn. Het is dan ook de bedoeling dat, met de ti jd, de mensen zelf bijvoorbeeld een koppeltje 
konijnen krijgen om daaruit verder te kweken. Dat is natuurlijk weer makkelijker gezegd dan gedaan, want daar gaat nog een heel proces aan vooraf gaan. De 
mensen zijn gewoon absoluut niet gewend om vooruit te denken. Dus eer we hen zover gaan krijgen om goed voor de dieren te zorgen, en ze niet allemaal 
in één keer op te gaan eten,... 

Maar we bereikten ondertussen al zoveel met hen dat we er vast van overtuigd zijn dat ook dit project z’n doel niet gaat missen. Als jullie ons graag zouden 
helpen om dit project te steunen zou dat de max zijn, want de voeding, hooi en strooi, kooien bouwen, … het kost allemaal wel wat. Steun is welkom op het 
rekeningnummer van Pe lunca, in België: ‘Op Het Veld’ IBAN BE29103049198064.
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Een break voor ons gezinnetje, vakantie aan zee. 
Aan het begin van de zomer namen we zelf een korte break. Even naar het zeetje in Roemenië, genieten met onze kindjes. We hebben normaal maand na 
maand bezoek en nu kon dit niet meer door corona. We hebben de voorbije maanden onze familie en vrienden gemist, maar aan de andere kant konden we 
es een periode wat meer genieten van ons gezinnetje alleen. We zijn dankbaar voor alle bezoeken telkens opnieuw, maar nu ook voor deze periode samen.

Kledij, Kledij, kledij…
Daarna vlogen we er meteen weer in. Beestenproject verder uitwerken, 
maar ook weer werk met de kledij. Pff f. Die schuur en al die kleren. 
Het blijft  telkens opnieuw een hele opgave, maar eenmaal iedereen kan 
voorzien worden van een doos kleren, dan ben ik blij dat ik dit mag doen. 
Cristi na en Alina maakten heel wat pakkett en klaar. Deze werden allemaal 
naar Geoagiu vervoert. Voorbije twee weken werden alle dozen ingeladen. 
En lading per lading werden/worden ze naar Geoagiu gebracht. Een hele 
klus... Intussen zijn we rond en mogen we beginnen aan diegene die nog 
niets kregen

Waar staan we nu met het center ‘Inima Lui’?
Wat de uitbreidingen van het center betreft  zijn alle papieren zo goed als rond. Dit wil zeggen dat we kunnen beginnen met afb reken en opbouwen. Het 
gebouw zal natuurlijk blijven staan, maar daar moet wel een sanitaire blok aangebouwd worden. Aan de andere kant van ons terrein daar moet de metalen 
dakconstructi e volledig afgebroken worden en herbouwd. Dit moet allemaal om in regel te zijn naar wetgeving toe, om er te kunnen blijven doen wat we 
doen, en wat we nog voor ogen hebben. Het spreekt voor zich dat dit allemaal gepaard gaat met een enorm kostplaatje. Papierwerk alleen al kost €6300! 
Dit is allemaal geld die we nog niet hebben, maar we geloven dat dit wel arriveert wanneer God het wil.

Hoe we de werken dan aan zullen pakken weten we nog niet echt. Met een fi rma wordt het extra duur, en met onze lokale werkers duurt het dan weer 
héél wat langer en brengt het ook heel wat meer werk voor ons met zich mee. Waar we laatst aan dachten was bouwteams. Het zou fantasti sch zijn 
mochten we enkele bouwteams ontvangen die hieraan wat kunnen helpen bijdragen en zo helpen ons project verder uit te werken. We zien wel, we 
denken en bidden verder en zijn alvast overtuigd dat alles op ti jd duidelijk wordt.

Alle, we gaan stoppen met typen, ‘k moet nog alle dieren eten geven (want het is al 9u, dus al laat) 
en dan terug aan de tablet om alles te vertalen in’t Engels. 

Gods zegen allemaal!
Fem zij alle eer en glorie!!

Een kleine lading van GAIN
Enkele weken geleden mochten we ook opnieuw een lading ontvangen 
uit Nederland. GAIN reed weer doorheen Roemenië en ook voor ons 
werd door Krista en Geert opnieuw een lading meegegeven. Dozen vol 
met schooltassen om aan de kids te geven. Die delen we dan net voor 
school uit. Super hard bedankt aan allen die dit hielpen maken en mogelijk 
maakten om ze hierheen te brengen.
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Welkom in ons team Dinah
We hebben sinds enkele weken ook opnieuw een paar extra helpende handen. Dinah, een ijverige dame uit Engeland blijft  ti jdelijk in Roemenië. Ze hielp 
ons alvast heel erg bij de kledij uitdeling. Ook gaat ze samen met Simona en mij naar Geoagiu wanneer we gezinsbezoeken brengen en de enquêtes gaan 

vernieuwen. Nieuwe energie! Welkom Dinah en bedankt voor de hulp die we al mochten krijgen van je.

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
• De verbouwingen in Geoagiu zal ons enorm veel kosten, vooral 

als we willen voldoen aan alle regels voor een dagcenter. Zodat 
wanneer inspecti e komt alles meteen zal worden goedgekeurd. Bid 
mee voor fi nanciën aub.

• We begonnen ook aan de aanbouw van een kleine extra badkamer 
bij ons thuis, voor onze bezoekers. Dit kreeg door corona niet veel 
uitwerking meer. Er zijn ook helemaal geen fi nanciën meer voor. 
God kent de ti jd om er mee verder te doen. 

• Bid voor Mircea en Gabi (onze werkers), zij staan op het punt hen te 
laten dopen, maar kunnen de knoop maar niet doorhakken. Telkens 
ze de stap eff ecti ef willen zett en ontstaat er een enorm innerlijk 
gevecht. Dit spreekt natuurlijk voor zich. Reden te meer om terug te 
vechten met gebed.

• Bid voor de kinderen die al zo lang geen programma’s meer hebben, 
maar zeker ook voor diegenen die blijven komen naar de lessen.

• Bidt voor een goeie nieuwe start op school voor al onze Roma 
kids en onze eigen kids. Lowie gaat naar het eerste leerjaar (clasa 
pregati toare) en Marie-Lou het tweede (clasa intai). 

• Bid ook aub voor ons persoonlijk, we hebben best wel weer moeilijke 
perioden doorworsteld. Vooral ook de kinderen kunnen het gemis 
naar familie en vriendjes op den duur maar moeilijk aan.

• Voor bescherming, wijsheid, rust, liefde, …

• Bid dat we in alles steeds voldoende geloof hebben, en blijven 
opzien naar Hem en Hem alleen.

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

• Pe lunca Child Program (PCP): sponsor een kindje 

• 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
• Bovenal enorm dankbaar voor de quality ti me die we reeds hadden 

en hebben met onze kinderen. Het doet ons realiseren hoe belangrijk 
het is om wat vaker rust in te lassen.

• Dankbaar voor ons nieuwste project met de groenten en de dieren, 
voor de zegen dat dit zal zijn voor de mensen als voor onszelf.

• Dankbaar dat we de helft  van al het papierwerk voor Geoagiu al 
reeds konden betalen.

• Dankbaar voor alle steun die we krijgen

• Dankbaar voor ons mooie gezinnetje, m’n creme van een vrouwtje 
en onze drie fantasti sche kinderen. Wat een zegen!!

• Ontzett end dankbaar voor jullie gebeden

• Zo dankbaar dat we een kind van God kunnen genoemd worden. 

• Zo dankbaar voor Zijn trouw, liefde, troost, bemoedigingen, realiteit, 
wonderen, terechtwijzingen, …, Zijn Vaderhart.

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


