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Hallo iedereen!

Een zware beslissing 
Als gezin gaan we door een nogal zware periode. Er blijkt maar geen 
verandering te komen in de situati e met Madalin. Dit maakt het voor 
iedereen heel lasti g, elke dag nieuwe courage verzamelen, maar we 
geraken op het eind van ons lati jn. Vooral Marie-Lou lijdt hier zwaar onder. 
We kregen twee weken geleden onverwachts telefoon van het adopti e 
bureau. Ze wilden het dossier, dat pas aan het eind van de maand verloopt, 
nu al beginnen afsluiten. Daarom gaven ze ons plots amper een week de 
ti jd om een defi niti eve beslissing te nemen. Het idee om het proces te 
verlengen kon plots ook niet meer. Dit valt ons natuurlijk enorm zwaar. 

Marie-Lou omschreef uiteindelijk heel mooi hoe ze haar voelde de laatste 
zes maand. Het was de nagel op de kop voor ons allemaal. Ze maakte een 
hartje met haar handen en zei tegen Madalin: ‘Dit was ons gezin, één hart, 
allen perfect met elkaar verbonden, liefde, rust en vrede. We beslisten 
allen samen dit hart te openen om jou er bij te nemen.’ Ze opende het 
hartje dat ze vormde met haar handjes en zei: ‘Maar nu proberen we al zes 
maand dit hart weer te sluiten, maar het lukt niet, het geraakt niet meer 
dicht.’ De traantjes stonden in haar ogen toen ze zei: ‘En dit doet zo’n pijn, 
ik wil zo graag dat ons hart weer sluit’. 

Haar dit horen zeggen brak ons hart en we beslisten uiteindelijk, uit belang voor ons gezin, dat het misschien beter is Madalin weer los te laten. We blijven 
intens bidden dat we hier de juiste beslissing nemen. We bespraken al reeds met het adopti e bureau dat als Madalin opnieuw vertrekt naar een pleeggezin, 
dat we voor hem een open huis zullen houden. Hij zal hier steeds een plekje blijven hebben en we zullen er voor hem zijn hoe en waar we kunnen. Bid 
aub verder voor Madalin en voor ons gezin.

“En dit doet zo’n pijn, 
ik wil zo graag dat ons hart weer sluit.”

OP HET VELD
Pelunca
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De schuur, eindelijk komt er een nieuw dak! 
Eind maart komt voor twee weken een groep vakmannen onder leiding van Hannes Couchez. Zij komen zich vrijwillig inzett en om onze schuur eens deft ig 
aan te pakken. Woehoew eindelijk!! Momenteel zijn we bezig met de schuur volledig aan het leegmaken. Alle mannen- en vrouwenkledij werd al gebracht 
naar Geoagiu en als het weer wat meezit worden de mensen de komende dagen uitgenodigd om te komen kiezen. 

Tijdens het leegmaken werden al enkele zwakke regenplekken ontdekt. Niet leuk, maar wat wil je! De schuur zal een volledig nieuw dak krijgen en aan 
één kant zullen ze de muur wat optrekken. Een hele karwij dus, maar dit zou ons de mogelijkheid geven in de toekomst nog makkelijker meer groepen te 
ontvangen. Momenteel hebben we geen enkele euro voor de aanpak, maar we vertrouwen erop dat dit werk ook eens zal mogen aangepakt worden. Bij 
deze dus een hele warme oproep! Ook voor dit project spreken we dus over een paar duizenden euro’s. 

Zie onze plannen, zie onze plannen!
Er werd al vaak over gesproken, maar nu kunnen ook jullie eindelijk eens 
onze plannen aanschouwen. Dit wordt waarschijnlijk de grootste uitdaging 
tot nu toe, maar o zo belangrijk om te mogen blijven verder doen waarmee 
we reeds jaren bezig zijn. 

En nog veel meer zelfs. We zijn zo benieuwd hoe dit zal gerealiseerd 
kunnen worden. Alle verplichte en nodige ruimtes: toiletblok, technische 
ruimte, keukentje, dokter kabinet, grote bovenzaal voor sport, spel, 
gebeds-/aanbiddingsavonden… En buiten een overdekt terras voor de 
acti viteiten ti jdens de heerlijke hitt e dagen. 
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Gebedsverhoring!
Wat betreft  de groepen, kregen we alvast een mooie gebedsverhoring!! 
Onverwachts kregen we een telefoontje uit België en zo verwachten we begin 
april een eerste ‘Belgian Mission Team’. Zij komen een weekje meehelpen met het 
humanitaire werk. 

De groepen waar we op mikken in de toekomst is volledig gericht op discipelschap. 
Dat de relati es met de Here zullen verdiepen, dat het vuur bij één ieder zal 
aanwakkeren en dit vuur doorgegeven zal worden waar ze ook naar terugkeren. 
Dat meer arbeiders zullen gaan opstaan, de oogst is namelijk groot. 

Die weken van discipelschap zouden we combineren met het humanitaire werk, 
uitstappen in geloof, maar zeker ook met bv. trektochten in de bergen enzo. Gods 
natuur is zo prachti g en vooral ideaal om tot rust/tot Hem te komen. Daarom zijn 
we dan ook zo dankbaar dat dit gebed verhoort werd, want het is iets waarvoor 
ons hart echt brandt! 

Busje komt zo, als het blijft rijden 
Jammer is natuurlijk dat onze 9-plaatser nog verre van goed is en dus nog amper goed is 
voor lange afstanden. Eens deze wegvalt zijn we serieus de handen af. Het is nu al knap 
lasti g, omdat we hem niet veel meer kunnen gebruiken om extra kosten te vermijden. 
Maar voor de werking is die eigenlijk broodnodig. 

Ook voor de groepen is die meer dan nodig. Dan hebben we sowieso heel wat plaats 
nodig om iedereen vervoert te krijgen. Maar we riskeren het gewoon niet meer nog ver 
te rijden door de te slechte staat van het voertuig. Een minibus in goede staat hebben 
we echt wel nodig.  

Restricties bijna weg
Gelukkig is er sprake dat de restricti es sti lletjes aan zouden wegvallen, dit betekend dat meerdere programma’s weer sti lletjes aan gaan mogen opgestart 
worden. Kinderwerking, mama’s en kleintjes, naschoolse huiswerkclub,…  We zijn heel enthousiast en zien het volledig zitt en om er weer helemaal in te 
vliegen. Ook de kinderen kunnen hun ongeduld niet meer op. Doorheen deze programma’s kunnen we steeds dieper gaan werken in de levens van vele 
Roma, maar bovenal, op die manier kunnen ze telkens opnieuw proeven van Gods liefde en waarheid. 

Dankbaar voor onze vrijwilligers
Dinah, onze lieve vrijwilligster uit Engeland, is momenteel nog in Engeland. Ze had gepland om al terug te zijn, maar sukkelt een beetje met haar gezondheid 
waardoor ze nog even moet blijven voor allerhande onderzoeken. Maar we kijken er naar uit haar helpende handen en warm hart weer rondom ons te 
hebben. Ze is zo een zegen voor ons gezin en project. Ook onze knappe Bavo is nog steeds van de parti j. Hij zet zich nog steeds voor 200% in voor de 
organisati e en in z’n vrije ti jd is hij vooral bezig met verschillende bijbel studies, heel goed bezig dus! Nu we weer van start gingen met de kledij, stond Alina 
opnieuw paraat om mee te helpen. Gelukkig, want het is steeds een hele klus, maar gelukkig hoe meer handen, hoe lichter het werk. 
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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/PeluncaRomania
Steun familie Priem: 
Familie Priem
IBAN: BE24 8601 1087 6638
BIC: SPAABE22

GEBED
• Bid voor Dinah, dit jaar moet ze vele onderzoeken doen voor haar 

gezondheid. Bid dat alles snel achter de rug mag zijn en dat ze 
gezond en wel bij ons kan blijven.

• Bid dat Gods wil heel duidelijk mag zijn voor Bavo en dat het vuur in 
z’n hart nooit meer verdwijnt.

• Draag de opstart van onze programma’s ook mee in uw gebeden 
aub, uit deze programma’s komt steeds zoveel goeds voort.

• Een ander, beter busje zou meer dan welkom zijn. Bid aub dat God 
ook hierin zal tegemoet komen.

• Bid dus verder met ons mee om meer Teams over de vloer te krijgen, 
dat we zo nog veel meer broers en zusters gaan mogen aanvuren en 
zij op hun beurt anderen. Dat alle eer en glorie God zal toekomen.

• Bid aub mee voor het nieuwe dak van de schuur, dat dit mag 
gelukken, dat er fi nanciën zullen binnenkomen. Bidt dat alles vlot en 
veilig zal verlopen en bovenal dat het een zegen zal zijn voor velen.

• Bid dat ook door het Mission Team Zijn liefde mag zichtbaar zijn en 
dat ook hun harten nog persoonlijker mogen aangevuurd worden 
voor onze Heer en Koning.

• Blijf aub bidden dat in alles wat we doen, Zijn Naam zal verheerlijkt 
worden. Bid dat we nooit tekort schieten in geloof, maar dat we alles 
zullen grijpen wat onze Heer nog voor ons klaarliggen heeft .

•  Geprezen zij Zijn Heilige Naam!!

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 

• Pe Lunca Build Program (PBP): bouw v.e. gemeenschapscentrum

• 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 een nieuw jaar, boordevol nieuwe ervaringen en gebeurtenissen 

waarin we God weer aan het werk gaan mogen zien. 

• De mensen die ons nog steeds steunen en geloven in het werk dat 
we van en voor onze Here mogen doen. 

• Dankbaar voor alle fi nanciën die tot nu toe al binnen kwamen, die 
dan ook een groot verschil maakten in vele levens. 

• Voor ons prachti ge gezin! 

• Voor onze vrijwilligers! 

• Dat Hij van ons houdt!!

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


