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Goeie morgen, middag, namiddag, avond, of zelfs misschien nacht. 

Maakt niet uit wanneer je precies onze nieuwsbrief leest, we zijn vooral 
dankbaar en blij dat je hem leest. Ook deze keer valt weer zoveel te 
vertellen, maar we proberen toch zoveel mogelijk samen te vatt en.  

Allé, here we go hé.  
Eind maart mochten we heel dankbaar onze lieve vriend Hannes en 
z’n crème van een vrouwtje Lynn verwelkomen. Zij reden met hun 
werkcamionett e helemaal tot hier om het dak van de schuur aan te pakken. 
Op hun camionett e staat geschreven ‘vakwerk op maat’, ewel we kunnen 
het jullie garanderen, het is echt vakwerk dat ze leveren. Ook Marc en 
zoon Jonah kwamen de week erna aangevlogen om mee te bouwen aan 
het dak. We zaten dus met een hele toff e bende, harde werkers. We zijn 
hen zo ontzett end dankbaar voor hun dienend hart en ferme inzet. Het 
resultaat is echt om trots op te zijn.  

Mission center
Beetje bij beetje gaan we niet meer kunnen spreken van de schuur, maar 
wordt het sti laan het ‘mission center’. Natuurlijk is er nog steeds heel veel 
werk aan, maar stap voor stap doen we nog steeds stevig voort. Volgende 
fase wordt ramen, deur, isoleren en dichtmaken. Eens het ‘mission center’ 
af zal zijn zal er boven een grote gezamenlijke ruimte zijn waar we met 
de groepen kunnen samenkomen, maar het wordt eveneens een plaats 
waar de groepen zich gaan kunnen terugtrekken om even te bekomen 
en ontspannen. Beneden wordt dan een sanitaire ruimte voorzien en een 
klein gezamenlijk keukentje. Ook ons zaaltje wordt met de ti jd aangepakt 
zodat daar twee grote gezamenlijke slaapkamers kunnen komen. Dit 
allemaal zal niet alleen een enorme verbetering zijn voor de groepen, maar 
zeker ook voor ons als gezin. We hebben graag bezoek, maar het wordt 
sti laan ti jd dat er ook wat meer privacy komt voor ons. Daarom moet dus 
veel aangepakt en veranderd worden. Maar ook voor de bezoekers en de 
groepen zal het er enorm op verbeteren.  

OP HET VELD
Pelunca
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Belgian Mission Team
Zo hadden we ti jdens de werken aan het dak, onder leiding van Hannes, ook nog eens een groep uit Herentals. Het Belgian mission team, van bijna twinti g 
mensen. Inderdaad, waar sliepen die dan allemaal? Wel, overal! :D  Op zich helemaal niet erg natuurlijk, het was tenslott e maar een week. Maar wanneer 
meer en meer groepen komen zou dit toch al snel teveel van het goede zijn.  

Veel werk voor de boeg dus, maar dit zal heel zeker de moeite waard zijn. Als we kijken hoe de week verliep met deze groep, wel, dat smaakt zeker naar meer! 
We hadden een geweldige ti jd samen. Er werd een verscheidenheid aan programma’s voorbereid en uitgevoerd, maar ook dagelijks gingen we de straat op 
om mensen te bereiken, ook de Roma dorpen stonden dagelijks op het programma, we hadden zelfs twee open diensten. Maar zeker ook de momenten van 
samen zijn met de groep, samen zingen, delen, bemoedigen,… was steeds zo bijzonder. We kijken echt heel dankbaar terug naar een week vol plezier, die 
op een luchti ge manier zo’n diepgang had. Maar bovenal kunnen we allemaal getuigen van wat God met ons deed, hoe mensen maar ook wijzelf aangeraakt 
werden en hoe Hij gezien werd. Het was de Max! We houden er een hele bende vrienden aan over, wat een voorrecht! 

Op naar België
Nadat het Belgian mission team terug naar België vertrokken was hadden we amper een paar dagen de ti jd om zelf het vliegtuig in te stappen. Opnieuw even 
een goeie twee weken in eigen land. Even op adem komen op eigen bodem zou je denken. Nee hoor, het was van de ene drukte in de andere. Maar we 
genoten natuurlijk wel met volle teugen om familie en vrienden weer eens in levende lijve te zien. Ook onze kinderen hadden er weer een reuze ti jd. Maar 
natuurlijk is twee weken jammer genoeg veel te kort om iedereen deft ig te kunnen terugzien. Ook hadden we heel wat voorstellingen in kerken en mocht 
ik (Tijs) zelfs, samen met m’n ‘brother from another mother, but with the same Holy Father’ Dennis, gaan spreken vo heel wat jonge gasten in een school in 
Oostende. Voorrecht na voorrecht dus. Wat een ervaing!! 

Ook de benefi et die eindelijk nog eens kon plaatsvinden was weer maar eens een groot succes. Prachti g gedaan weer van onze lieve thuisfronters, ze kregen 
het echt weer mooi voor elkaar. En natuurlijk een heel grote dank aan alle aanwezigen. De opbrengst zal zeker weer goed besteed worden, ten gunste van 
vele anderen. Dikke merci allemaal.  
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Nu, ik ga ermee stoppen want Thibo zal alweer werk genoeg hebben om alles weer mooi op te maken. Maar wat doet hij dit toch goed hè, telkens opnieuw, 
al zeven jaar lang en volledig vrijwillig. Dit mag zeker ook nog eens gezegd worden é. Merci Thibo! Daarnaast hebben we ook dankzij Josiah een prachti ge 
site. Ga gerust een kijkje nemen en geef maar door aan vrienden en familie. Ook nog eens een groot werk. Daarmee, misschien niet ten allen ti jde 100 
procent up to date, maar we doen ons best.  

Alle, nog een pretti  ge ochtend, middag, namiddag of nacht. En dank je wel voor jullie hart voor ons en wat we doen! Gods zegen!! 

AAN HEM ZIJ ALLE EER EN GLORIE!!!

Onze alles-in-één teamlid Bavo
Natuurlijk blijft  het humanitaire werk ook nog steeds doorgaan, zelfs ti jdens alle bouwwerken. Maar 
misschien is het beter hier nu niet te ver over uit te breiden, want m’n brief zal al sti lletjes aan weer te 
lang worden. Wat ik wel nog eens onder jullie aandacht wil brengen, is dat de hoeveelheid werk dat 
wordt verzet: de bouwwerken, het humanitaire werk, programma’s, de dieren en de groenten, en nog 
zoveel meer, langs geen kanten nog haalbaar zou zijn, als we Bavo niet hadden. 

Amper 24 jaar oud, maar zo’n meerwaarde voor de werking hier. Z’n bijdrage is dan ook niet gewoon 
meewerken, een heel deel van z’n takenpakket doet hij volledig zelfstandig. Hij is heel zeker een 
volwaardig deel van Pe lunca. Van dieren tot aan jeugdwerk, van bouwwerken tot aan boekhouding, 
hij ontziet niks. Hij zou heel makkelijk terug naar België kunnen gaan om er fl ink wat centen te verdien. 
Maar hij verkiest Pe lunca en natuurlijk op deze manier Zijn Here dienen. Natuurlijk moet ook hij 
kunnen blijven overleven, en zelfs een eigen privé/toekomst kunnen opbouwen. Daarom zou ik vragen, 
zeker voor hem te blijven bidden. Onze Vovo is ondertussen echt wel onmisbaar geworden in Pe lunca. 

Het krijgt vorm in 
Geoagiu
Ook in Geoagiu wordt er keihard gewerkt. Onze 
hartelijke aannemer Marius ging stevig van start 
ti jdens ons bezoek in België. Ondertussen is de 
ruwbouw van de sanitaire blok bijna af. Ook hier 
volgt nog heel veel werk eens alles klaar zal zijn. 
Maar eens alles klaar zal zijn, zullen we niet alleen 
in regel zijn volgens de normen en wett en hier, 
maar zal nog zoveel meer gedaan kunnen worden 
voor de Roma.  

Volg je graag de stappen die gebeurd zijn of 
nog moeten gebeuren? Neem dan een kijkje op 
de website pelunca.be/pbp. Daar kun je alles 
volgen. Klik op de stap en zie of ze al dan niet 
behaald werd.  
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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
• Dat we steeds zullen de mogelijkheid hebben om verder te werken 

aan de schuur en deze zo volledig kunnen omvormen in een mission 
center;

• Dat ook de werken aan het center in Geoagiu zullen kunnen blijven 
vooruit gaan tot het helemaal af is;

• Dus zeker voor fi nanciële steun hiervoor;

• We krijgen Dennis en Gaelle op bezoek voor twee maand, bid zeker 
voor deze periode. We zien uit wat God hier mee zal doen. Een ti jd 
van delen, samen ontspannen en genieten, samen werken, samen 
God zoeken, … 

• Ook de groep van Amerika zal weer van de parti j zijn eind juni, bidt 
zeker mee voor voldoende vertalers;

• Voor de vele bezoekers die onze kant uit komen; 

• Voor Bavo, z’n wandel met de Here, fi nanciële steun, visie, …

• Voor ons gezin, Zijn bescherming over ons, en dat we elkaar niet uit 
het oog verliezen door het vele werk;

• Dat God steeds bij éénieder op de eerste plaats blijft ;

• Dat we steeds in staat mogen zijn en blijven om Zijn leiding te 
onderscheiden; 

• Dat we nooit tekort schieten in geloof;

• Dat Hij bij alles wat we doen, steeds alle eer en glorie krijgt!

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
• Dat we nog steeds elke dag onze Here hier mogen dienen;

• Voor alles wat kan gedaan worden voor zowel de mensen hier als de 
veranderingen voor de bezoekers en teams; 

• Voor de vele mensen dat God kan zegenen door ons heen, maar ook 
door jullie heen;

• Voor jullie gebeden en steun;

• Voor onze co-worker Bavo en alle vrijwilligers Dinah, Simona, Alina, 
Ari, Alex, …

• Voor Amen-Trust en hun nietsontziende, dienende harten. Voor de 
zegen dat ze zijn voor ons;

• Voor ons thuisfront team en hun inzet; 

• Dat er nog steeds visie is voor de toekomst;

• Voor alle constructi e werken die al reeds uitgevoerd zijn en nog 
zullen uitgevoerd worden;

• Voor jullie warm hart voor ons;

• Voor ons gezin en goeie gezondheid; 

• Voor onze liefdevolle God Die met ons is no matt er what;

• Voor Zijn leiding en geduld met ons, en voor alle machti ge dingen 
dat Hij tot stand brengt!

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


