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Dag geliefden!

Met half bevroren vingers even ti jd maken voor de nieuwste nieuwsbrief. Zoals elke morgen start de dag met de dieren eten geven en verzorgen, maar 
sinds enkele weken begint het steeds harder te vriezen. Dus de eerste zinnen van deze brief zijn met rode stramme vingers. Maar zoals zoveel moet ook 

dit gebeuren hé. 

Eerst en vooral een leuke gezinsaankondiging. Nee neen, geen nieuwe baby, wel een fl inke jongen van zes jaar sinds 25 november. We zijn heel trots en 
heel dankbaar met onze lieve zoon. 

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

Family Files Kinderprogramma’s
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Onze kleine dierentuin
Met de dieren gaat het dus heel goed, we verwachten onze eerste nestjes konijnen heel binnenkort. Heel benieuwd dus. Het is echt aangenaam om met de 
dieren bezig te zijn, eigen voorziening. Maar binnenkort ook de mensen stapvoets beginnen uitleggen hoe kweken en hoe belangrijk het is. Dus niet meteen 
alles opeten, maar eerder geduld uit te oefenen, wachten op een nestje en zo doordoen. 

Corona of niet, we zitten niet stil
Het is natuurlijk nog steeds heel jammer dat, door heel deze corona periode, we nog 
steeds heel beperkt zijn in wat we al dan niet mogen doen met de kinderen/mensen. 

Maar bij de pakken blijven zitt en is zeker geen opti e, ook geen haar op ons hoofd (of 
in mijn geval kin) dat eraan denkt het kleinste beetje angst toe te laten. Al houden 
we ons zoveel mogelijk toch netjes aan de regels. We blijven de wett en respecteren. 

Alhoewel er in de Roma dorpen absoluut geen regels zijn, nog steeds vliegen de 
kinderen ons in de armen wanneer we het dorp binnenkomen en zelfs volwassenen 
vinden de afstandsregels pure onzin. ‘Wij zijn zigeuners’ luidt het daar ‘ zelfs corona 
vlucht voor ons’. 

Dus geen vuiltje aan de lucht daar. Natuurlijk is dat heel fi guurlijk, want vuil is het er 
jammer genoeg absoluut wel. We doen dan ook nog steeds al wat we kunnen om 
de situati es daar te verbeteren. Zeker ook wat hygiëne betreft . Onze bezoeken gaan 
door om te weten hoe het met de mensen gaat, welke noden ze hebben, samen te 
bidden.

Huisvesting verbeteren
Ook de laatste periode konden we, dankzij vele persoonlijke vaste sponsors en eenmalige donati es, vele gezinnen een paar stappen vooruit helpen. Zo 
leverden we een 15-tal kachels, een 15-tal palett en met bouwstenen, vele zakken cement, transporten van zand met steentjes, een paar wasmachines om 
met de hand op te gieten, één gezin ontving zelfs een frigo met vriesvak, deuren werden geplaatst,... . Daarnaast mochten vele gezinnen ook opnieuw kledij 
ontvangen en voor sommigen zelfs nu en dan wat voeding. Van sti l zitt en geen sprake dus. 
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Het fi nanciële kind adoptie project (PCP)
In de laatste periode werden opnieuw heel wat kinderen uitgekozen via het fi nancieel kind adopti e project (Pe lunca Child 
Program). Dit brengt ons op 34 gesponseerde kids. Dit is natuurlijk fantasti sch nieuws als je hierboven leest wat een 
verschil dit kan maken en niet alleen voor het kind, maar voor het hele gezin. Want niet alleen het kind heeft  hier baat 
bij. Eenmaal het gesponsorde kind voorzien is van al het nodige schoolmateriaal, sparen we hun donati es verder op en 
dan zien we wat we kunnen doen voor het hele gezin. Je kan gerust een kijkje nemen op onze website om zelf eens te 
zien hoeveel kinderen er al gesponsord zijn. Of misschien zelfs om eens een kijkje te nemen naar de kindjes die nog een 
sponsor zoeken.

Online lessen en thuisonderwijs
Door heel deze periode is er jammer genoeg alweer een ti jdje geen school meer. Dus online lessen dan maar 
en zelf thuisonderwijs geven. Maar ook dit is een absolute ramp! Het internet hier is heel zwak, dus terwijl de 
kinderen online zitt en is er voor ons weinig sprake van computerwerk. En natuurlijk met de kinderen constant 
thuis is het steeds kijken hoe, wie, wanneer we alles gedaan kunnen krijgen. Het is dus best zwaar voor ons en 
onze kinderen.

Maar klagen kunnen wij zeker niet als we dat vergelijken met de Roma. We deden zo hard ons best om de Roma 
op school te krijgen en om ze naschools te helpen ti jdens het huiswerk programma. Zelfs ti jdens de vakanti es 
gaven we extra les om zo hun achterstand zoveel mogelijk weg te werken. Maar nu is alles online en ook wij 
mogen hen dus niet meer in het center ontvangen. Tablets of computers hebben ze niet en wanneer de kinderen 
niet online komen worden ze genoteerd als afwezig. Zo oneerlijk! Gelukkig hebben we Ovidiu die zich hiervoor 
zoveel mogelijk inzet om de betreff ende lessenpakkett en naar de kinderen te brengen en ingevuld terug bij de 
leerkrachten te bezorgen. Ook Jessica stelde samen met juf/vrijwilligster Anca takenpakketjes samen om de 
kinderen verder te helpen. Grote dank aan onze Bavo voor deze netjes samen te stellen. Lespakkett en voor 
maar liefst 70 kids!! Waarom nog extra lesmateriaal zou je denken? Wel, door hun achterstand en niemand naast 
hen om uitleg te geven zijn de lessen van ‘t school veel te moeilijk. Daarom dat onze aanvullende pakkett en 
meer dienen als een brug naar datgene ze verplicht voor school moeten doen/kennen. Blijven sti muleren, 
aanmoedigen en schouderklopjes zijn voor hen dan ook heel belangrijk! De basis herhalen en bijhouden. 

De eerste schoen dozen zijn aangekomen
Ook vanuit een paar gulle donati es en in samenwerking met onze kerk hier, kijken we wat er nog meer kan gedaan worden om de Roma toch nog een zo’n 
warme mogelijke kerst te bezorgen. We kunnen dan wel geen Kerstf eestje houden in het center, toch willen we hen een leuke herinnering bezorgen aan 
Kerstmis in 2020. In onze volgende nieuwsbrief, of Facebookpagina,  gaan jullie hier ongetwijfeld meer over te lezen krijgen.

Zo, hier gaan we afronden si. Ondertussen zijn m’n vingers weer lekker warm van al het typen en kunnen ze er weer tegen om eerst wat hout te gaan hakken.

We bidden iedereen Gods zegen toe, en wensen jullie allemaal een pretti  ge kerst en een gelukkig nieuwjaar. Laten we de moed niet verliezen, maar in plaats 
daarvan uitzien naar een hoopvolle toekomst. Laten we sti lstaan waar het met kerst om draait. Wetende dat toen Jezus naar de wereld kwam, Hij kwam als 
knecht, om Zijn komst als Koning aan te kondigen!

Alle eer en glorie aan onze Heer en Koning!!
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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
• 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 verdere fi nanciën aub.

• Bid voor de kinderen die al zo lang geen programma’s meer hebben 
en intussen ook al een ti jdje geen extra hulp in het center.

• Voor onze ijverige Bavo, een jaartje in het buitenland klinkt leuk, 
maar heeft  zeker ook z’n lasti ge momenten.

• Bavo zou met de feestdagen graag in België zijn, bidt dat dit voor 
hem mogelijk wordt en dat hij ook achteraf terug hier raakt.

• Dat we in staat zullen zijn de Roma een warme kerst te bezorgen 
ondanks alle restricti es. 

• Dat we snel weer aan de slag zullen mogen in het center.

• Bid ook aub voor ons persoonlijk, vooral 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
• Dankbaar voor de afgelopen periode, voor alles wat kon gedaan 

worden voor de mensen.

• Dankbaar voor Bavo en de grote hulp die hij is. Maar zeker ook dat 
het klikt met ons want ook dat is niet vanzelfsprekend.

• Enorm dankbaar voor de gulle donati es voor kerst.

• Voor alle schoendozen!

• Voor alle kids die gekozen werden via het sponsorproject. 

• Dankbaar dat we de helft  van al het papierwerk voor Geoagiu al 
reeds konden betalen. En binnenkort ontvangen we de rest van het 
geld. Prijs de Heer!

• Dankbaar voor alle steun die we krijgen.

• Dankbaar voor ons mooie gezinnetje, m’n crème 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

Extra handen
Een paar weken terug begonnen we aan het maken van alle kerstkaartjes voor al onze zeer gewaardeerde 
sponsors, want dat is het minste wat we kunnen doen. Maar dat zijn er wel héél wat, dus ook een hele grote klus. 
We spreken hier van maar liefst een 150-tal kaarten die beschreven en gemaakt werden. Eerst de gesponsorde 
kinderen een tekening laten maken of inkleuren en de ouders een woordje laten opschrijven. Dit woordje van 
dank werd dan vertaald in de taal van de sponsor. Na zelf nog een eigen woordje erbij geschreven te hebben, 
werden dan de kaartjes gemaakt, met een fotootje van het desbetreff ende gezin erbij. Gelukkig moesten we ook 
dit jaar dit niet alleen doen, maar hebben we onze zeer ijverige Bavo Daniël Jan Hostens bij ons. Bavo is onze 
nieuwe ESC-vrijwilliger. ESC staat voor European Solidarity Corps, dit is wat vooraf EVS heett e. We zijn heel blij 
en dankbaar met deze jonge kracht erbij, het is een jongen met niet alleen een hart van goud, maar hij heeft  ook 
gouden handen. We gaan een volledig jaar van zijn hulp kunnen genieten.


