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Dag allemaal!
Terwijl Jessica en Bavo lekker in het zonnige weertje zich onder de mensen in Geoagiu bevinden, zit ik maar binnen 
deze nieuwsbrief te typen. Arme ik hé. Grapje wi, het kan zeker geen kwaad om eens wat binnen te blijven want 
vorige week was m’n hoofd al goed verbrand van de bedrieglijke zonnestralen. 

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

Family Files Kinderprogramma’s Build Program

Voor we aan de brief beginnen willen we eerst 
meedelen dat we afscheid moesten nemen van onze 
lieve Filimon. Gelukkig werd hij toch nog goed geholpen 
en had hij een laatste warme winter door de steun die 
we van u voor hem kregen. Dit is geen vaarwel, maar 
tot weerziens, lieve vriend! 

OP HET VELD
Pelunca

https://www.pelunca.be/pfp
https://www.pelunca.be/pff
https://www.pelunca.be/pcp
https://www.pelunca.be/pbp


2  |  Nieuwsbrief 24 - Maart 2021

Verbouwen!?! Daar gaan we weer!!
We zijn dan ook eindelijk in gang mogen schieten met de verdere 
verbouwingen aan het center. Eindelijk alle papieren en autorisaties klaar. 
Het zou natuurlijk Roemenië niet zijn moest dit niet zonder al te veel 
problemen verlopen, vooral als je steeds weigert om geld onder tafel te 
steken. Maar moeilijk lukt ook en wij blijven tenminste correct van onze 
kant. Dus vorige week mochten we eindelijk beginnen met het gieten van 
een plateau waarop dan een 50m² grote opslag word gemaakt in hout. 
Eens die opslag klaar is kunnen we al ons gerief dat reeds gestockeerd 
staat verhuizen, en kan de volledige metaalconstructie met de grond gelijk 
gemaakt worden. Eens dat voor mekaar is hopen we de volgende stap 
samen met een aannemer te kunnen zetten. 

Daarmee bedoel ik de fundatie en plateau van maar liefst 350m2. Eens 
dit klaar is dan doen we weer stap voor stap op ons zelf verder. Man, 
wat zien we dit zitten! Nu maar hopen dat er genoeg financiën zullen 
binnenkomen, maar op dit ogenblik kunnen we toch al lekker doordoen 
met de opslag. Dit is stap één, stap twee zien we dan wel. Maar we 
geloven er in. We worden alleszins nauwlettend in de gaten gehouden, 
dus we kunnen ons geen foutjes permitteren. De regels zijn dan ook heel 
streng en dienen dus heel strikt nageleefd te worden als we willen de 
goedkeuring verkrijgen om, eens alles klaar is, een officieel dagcentrum te 
hebben. Maar geen zorgen voor morgen, alles komt goed. We gaan dan 
ook steeds te rade bij de allerbeste Leidsman ooit.

Huiswerkprogramma weer van start 
Nog meer goed nieuws. Vorige week mochten we ook eindelijk weer starten met de naschoolse 
huiswerkprogramma’s. Wat waren de kinderen blij! En wat waren wij verrast met het grote aantal kinderen die, 
zonder aandringen van onze kant, gewoon flink naar school waren geweest zoals het hoort. Dus natuurlijk hadden 
we dan ook na school een volle zaal met enthousiaste, gelukkige kinderen. Hun respect voor Doamna Jessy 
(mevrouw Jessica) zijn ze alleszins niet verloren. Integendeel, hun gehoorzaamheid zei meer dan duizend woorden.

Pe Lunca Build Program
Ga gerust maar eens een kijkje gaan nemen op onze website waar 
onze dierbare Thibo Talloen en Josiah Soetaert weer schitterend 
vakwerk hebben geleverd met het maken van een extra pagina ivm het 
bouwproject. Op deze pagina kun je zelf mee volgen hoever we staan. 
Alles werd mooi opgesplitst in fiches en zo wordt voor jullie zichtbaar 
gemaakt hoeveel procent van welke fiche al af is en hoeveel er nog nodig 
is om een bepaalde fiche af te krijgen. 

We hopen dan ook dat jullie even enthousiast mogen zijn als wij zodat 
we dit samen met jullie, zo snel mogelijk, tot een goed einde kunnen 
brengen. En zo zal er nog intenser en met een nog grotere diepgang met 
de mensen kunnen gewerkt worden. Dit wordt zo geweldig!

http://
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Lieve Dinah
We zijn dan ook ontzettend dankbaar voor onze lieve vrijwilligster Dinah. Wat een zegen 
om haar in ons team te hebben. Ze is er dan ook ene uit de duizend. Niets is te lastig en 
niets is teveel, steeds goedgezind en altijd bereid. Ze is dan ook super met onze kinderen 
en ook onze kinderen zijn gek op haar. Dit maakt het voor ons in momenten zoveel 
makkelijker om dingen gedaan te krijgen terwijl Dinah met alle liefde soms een volledige 
dag op onze kinderen past. Wat zijn we gezegend!

Bravo Bavo
Ook met onze jonge kracht Bavo gaat het nog steeds heel goed. Nog steeds heel enthousiast, ijverig 
en leergierig doet hij bij alles flink zijn best. Zo kan hij ondertussen al heel wat titels onder z’n naam 
bijvoegen. Houtbewerker, lasser, houthakker, cement maker, bekister, boer en dierenverzorger, sociaal 
werker, ... maar waar hij voornamelijk in uitblinkt is wanneer hij zich neerzet in de zetel of in de auto, 
‘binnen de twee minuten in slaap valler’. Echt een toptalent! Nee hoor, de allermooiste en belangrijkste 
titel die erbij komt is, discipel van Jezus Christus. Zijn zoektocht, groei en wandel met de Here is zo 
bemoedigend! We zijn gezegend met Bavo erbij, al moet hij wel leren om van m’n chocolade af te 
blijven.

Nu, ik ga het hier maar bij laten denk ik. Door de mooie zonovergoten dagen heb ik een beetje het 
zeveren in vrees ik. En ik heb eens of anders nog een paar serieuze e-mails te typen en tegen dan is 
het zonnetje onder en kan ik gaan genieten van de koude avond. 

Alle, Gods zegen lieve vrienden! Hem zij alle eer en glorie!!

Eitjes, eitjes, eitjes…
En van zegen gesproken. Dagelijks raapt boer Bavo zo’n 10 tot 15 eieren bij de kippen. Dit wil dus zeggen dat wekelijks meerdere families een zakje met 10 
eieren krijgen. Misschien denk je ‘het is maar een zakje eieren’, maar wat zijn de mensen gelukkig met hun eitjes. Echt ongelooflijk om te zien hoe kinderen 
zichzelf zouden voorbij rennen om eerder thuis te zijn en iedereen te kunnen vertellen dat ze eitjes gaan kunnen eten. Niet te vatten toch hé. Zoveel mensen 
lijden echt honger, soms dagenlang eer ze iets kunnen eten, en wat eten ze dan? En heel deze rare corona periode doet er alleszins geen goed aan. Maar 
swat, we zien op naar de positieve dingen, want daarvan zijn er meer dan genoeg en juist deze zorgen ervoor dat er volle bak doorgedaan wordt.

En nu de lente al serieus voelbaar wordt, wordt het dan ook weer tijd om de konijntjes bij elkaar te zetten. Zo zullen de mensen niet alleen kunnen smullen 
van lekkere verse eieren, maar ook af en toe van een lekker konijntje. Stap voor stap brengen we dan de mensen het belang bij van het kweken en een 
beetje het wat en hoe. Voor ons allemaal vanzelfsprekend, maar voor de Roma absoluut niet. Als je steeds scheel van de honger rondloopt en niet eens je 
kinderen kunt voeden dan is het wel logisch dat je meteen opeet wat krijgt in plaats van geduldig te wachten tot er jongen komen. Laat staan de dieren te 
voeden en je kinderen niet. Dus ook dit wordt een stappenplan.

Ook aan de konijnen zelf gaan we eens een deftig woordje uitleg mogen geven denk ik. We hebben deze nu al verschillende keren samen gezet en nog 
steeds geen jongen. ‘Kweken als konijnen’ dacht et niet. 
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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
• Nog enkele papieren moeten in orde worden gebracht voor Geoagiu. 

Het sleept even aan, dus gebed aub dat het nu snel helemaal in orde 
mag zijn. 

• De verbouwingen in Geoagiu worden een groot werk. Maar we 
hebben vertrouwen. Bidt aub mee voor de financiën hiervoor. Voor 
fase 2 kregen we al een mooie donatie van Amen Trust uit Engeland!  

• Een akkoord werd gemaakt met een firma om fase 2 uit te voeren. 
Deze fase zal ons ongeveer 15.000€ kosten.  

• We gingen eindelijk opnieuw van start met het huiswerk programma. 
Bidt voor de kindjes dat ze snel weer allemaal naar school gaan en 
de achterstand opnieuw kan ingehaald worden.  

• Nu nog een start van de wekelijkse kinderprogramma’s en dan kan 
het niet meer stuk!  

• Blijven jullie ook aub bidden voor ons persoonlijk? Onze kinderen 
hebben het echt heel moeilijk omdat ze hun familie en vrienden zo 
moeten missen. Misschien brengt april toch kans voor een bezoek?! 

• 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): voedselpakketten maken en bedelen

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

• 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
• Grote dank aan Thibo Talloen en Josiah Soetaert voor het toevoegen 

van het bouw project aan de site! Zo dankbaar voor al hun hulp en 
hun werk dat ze doen voor het project.  

• Ook deze prachtige nieuwsbrief werd weer met de nodige zorg 
samengesteld door Thibo. Dank u wel Thibo! 

• Voor al onze vrijwilligers waar we steeds kunnen op rekenen. 
Sommigen zijn nu al enkele jaren bij ons. Dit zien we zeker niet als 
vanzelfsprekend hoor.  

• Dankbaar dat Cristina terug onder ons is. Vergeven en vergeten. 
Een les voor ieder van ons. Zo hebben we opnieuw een prachtige 
werkkracht in ons midden, waarvoor we zo dankbaar kunnen zijn.  

• Donaties gaan binnen en buiten, mensen hun levens veranderen, 
samen komt er echt een verschil. Dank u wel!!!  

• Onze nieuwe opslag in Geoagiu is bijna klaar! Joepie!!!!  

• We zijn nog steeds zo dankbaar met Bavo erbij. Hij zet zich echt in!!  

• Intussen hebben we bijna 40 kinderen die gesponsord zijn. We 
bidden dat ook de anderen zullen gekozen worden.  

• Dankbaar dat we intussen al het geld hebben om het papierwerk 
te betalen. En zelfs een eerste schijf voor de verbouwingen. Prijs 
de Heer!  

• Dankbaar voor alle steun die we krijgen. Voor alle mensen die bidden 
voor ons en het project.  

• Dankbaar voor ons mooie gezin!  

• 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 
tijsjessicapriem@pelunca.be 
thuisfront@pelunca.be
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