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Elks nen goeien dag.

De ti jd gaat snel, veel te snel. De zomer draait al op z’n einde en hij lijkt 
nog maar pas begonnen. Toch mochten we alweer de kinderen naar school 
sturen en is het al behoorlijk frisser. Alle drie de kids met de boekentas 
op de rug, razend enthousiast dat ze weer naar school mogen. Dat 
enthousiast zijn gaan ze wel van Jessica hebben want mijn maag draait na 
al die jaren nog steeds als ik denk aan de start van een nieuw schooljaar. 
Swat, ik ben zo fi er op hen. Ook Lowie mag dit jaar mee met grote zus, met 
het busje naar de grotere school. En Rosalie blijft  blij en zelfstandig achter 
in het tweede kleuter. Zoals ik zei, het gaat allemaal zo snel. Hoe belangrijk 
is het dan niet om van elk moment ten volle te genieten en te koesteren 
wat we hebben. 

En niet alleen onze kids gingen van start, maar ook de kids van ons Roma 
dorp in Geoagiu. Eerst een vergadering met de schoolbemiddelaar (deze 
man is Roma, woont zelf in het Roma dorp, maar werkt in school. Hij 
functi oneert als het ware als een brug en sti muleert, moedigt de kinderen 
aan om naar school te gaan.). En dan werden alle kinderen netjes in lijsten 
gezet. Voor alle schoolgaanden gingen Dinah en Jessica de nodige spullen 
kopen. 100 kinderen mogen hun pakket in ontvangst nemen wanneer ze 
op school zullen aankomen. Met de anderen die nog niet ingeschreven zijn 
willen we in het center enkele voormiddagen per week met hen aan de 
slag gaan. Spannend!!

OP HET VELD
Pelunca
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Start van de zomer
Zoals elk jaar startt e onze zomervakanti e met een bezoek van onze Amerikaanse groep Global Encounters. Ze zorgden opnieuw voor een mega fantasti sche 
week gevuld met gekke, leerrijke, creati eve en ontspannende acti viteiten. Onze Roma kindjes van Geoagiu en Romos hebben ten volle genoten. 

Tijd voor wat vrienden
We konden genieten van een vakanti e periode met Dennis en Gaelle en co 
op bezoek. Samen lachen en genieten, samen werken en acti ef zijn voor de 
Here. Maar bovenal, samen plakken van ‘t zweet. Man, wat was het toch een 
warme zomer. 

Om er één van de mooie momenten uit te pikken, dan kies ik graag voor de 
paar dagen Varmaga. Varmaga is de plaats waar wij onze jaarlijkse kampen 
houden, maar waar toen verschillende Oekraïense families opgevangen 
werden. Één van die koppels was daar tot geloof gekomen en vroeg ons om 
hen en de rest wat toe te rusten. Dat deden we dan ook en hadden er een 
hele bijzondere ti jd. Mensen werden diep geraakt, en ondertussen ook al 
enkelen van hen gedoopt. Hoe prachti g is dat! Wat een voorrecht om een 
schakel te mogen zijn in wat God met hen in gedachten had. Wat ook heel 
bijzonder was, was Dennis zijn zwaar Brits accent wanneer hij met hen in het 
Engels sprak. Vooral Jessica geraakte er maar niet over, en brengt haar nog 
steeds aan het lachen als we eraan denken LOL.

Ook Wim en Delphy staken eens over met hun twee gastjes. Wat hebben we 
ook genoten om hen nog eens op bezoek te hebben gehad. Een vriendschap 
van al meer dan twinti g jaar, dat kan niet anders dan volle bak genieten 
hè. Delphy is ook de beste kuisvrouw ooit en dat kwam goed uit. Jessica 
en Delphy gaven het center een volledige opfrisbeurt. Dank u voor de hulp 
Delphy!!
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En zo ging alles weer van start
Ondertussen zijn heel wat programma’s weer herstart, kinderwerk, jeugdwerk, huiswerkbegeleiding, moeders en kleintjes, … . Maar ook zien we uit naar 
jullie donati es zodat we weer ferm kunnen doorwerken aan het center. Nog zoveel dient te gebeuren eer we opti maal gaan kunnen gebruik maken van 
het center. Maar ook bij ons thuis dient er nog heel wat verwezenlijkt te worden om de komende groepen deft ig te slaap te kunnen leggen, om nog niet te 
spreken van hun was en plas. 

Bij deze wil ik jullie er nogmaals aan herinneren dat dankzij onze Belgische vzw, donati es van bedrijven of zelfstandigen, onder de noemer van reclame, 
fi scaal aft rekbaar zijn. Dus please, spread the word. Of zoals Dennis zou zeggen ‘spread the weud’. Sorry Dennis LOL

Alle, genoeg gezeverd. Zoals ik al zei, er staat enorm veel werk voor de boeg en onze handen jeuken om verder te doen. Gods zegen allemaal!!

De tijd is gekomen: Bavo werd gedoopt!!
Halverwege augustus was het dan eindelijk zover, onzen Bavo liet hem dopen. Het was al zo’n knappe 
jongen, maar nu blinkt hij echt in z’n vel. Nee serieus, wat een vreugde! Een heel deel van zijn familie 
was er speciaal voor naar hier gevlogen, hoe geliefd kan je zijn hè. 

De zondagsdienst werd aangepast aan Bavo. Alles over het belang van de doop, vervolgd door het 
mooie getuigenis van Bavo. Heel emoti oneel, maar o zo bijzonder. Na de dienst met z’n allen naar de 
rivier waar Bavo zichzelf volledig overgaf aan zijn Koning, om dan wedergeboren te genieten van een 
goeie Roemeense BBQ samen met zijn vrienden en familie. 

Kamp met de kerk
Begin augustus hadden we een tentenkamp in de bergen. Dit werd georganiseerd door zes kerken en was vooral gericht op de jeugd. Elke morgen goed 
aangepakte seminaries, de namiddagen werden gevuld met competi ti eve acti viteiten tussen de teams en ‘s avonds opnieuw steeds een krachti g woord 
voorafgegaan door het worship team waar Jessica soms de zang leiding had. 

Er waren ook verschillende wandeltochten, groepsacti viteiten en natuurlijk ook wat vrije ti jd. We beleefden er een fantasti sche week, leuk, intens, diep en 
acti ef. Maar vooral heel koud om je elke ochtend te wassen in het koude rivierwater.
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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 de kindjes die weer naar school zijn;

• Zeker ook voor de Roma kids, dat ze gemoti veerd mogen zijn en 
blijven en op deze manier een voorbeeld voor de anderen;

• Bid voor de verschillende programma’s, dat we in alles Zijn leiding 
volgen en we op die manier het verschil kunnen maken;

• Bid voor fi nanciën voor de vele bouwwerken en misschien wel 
helpende handen;

• Bid voor de komende groepen en bezoekers die op de agenda staan; 

• Bid voor courage, het is soms knap lasti g om het bos nog te blijven 
zien doorheen alle bomen;

• Bid dat we onder Gods zegen nog meer tot zegen kunnen zijn voor 
de ander;

• Bid dat het ons nooit zal ontbreken aan geloof en liefde;

• Bid dat Hij in alles steeds de 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
• dankbaar dat de kinderen terug naar school kunnen, wat genieten 

zij daarvan!

• Dankbaar voor de vrijheid die onze kinderen hier kunnen genieten!

• Dankbaar voor bepaalde donati es waardoor we weer wat nieuwe 
courage konden putt en en eindelijk weer wat verder kunnen; 

• Dankbaar dat we dankzij Amen-Trust en een Belgisch koppel 
onverwacht toch naar België konden op familie bezoek. Vooral de 
kinderen hadden dit echt nodig;

• Dankbaar voor alles wat we nog steeds kunnen doen voor Hem;

• Voor de visie die ervoor zorgt dat we nog steeds blijven gaan;

• O zo dankbaar voor Zijn goede zorg, liefde en trouw.

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


