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Flera barn behöver rädda¬
Caminul Felix-byarnas styrelse har tillsammans med
sina partners blivit inbjudna av regeringar i andra
länder i Östeuropa, Asien och Afrika för att genom
detta arbete vara ett exempel på hur man kan rädda
barn som är övergivna och föräldralösa i sina länder.

De första 6 husen byggde 1990-1991 med hjälp av
Erikshjälpen, kyrkor och volontärer från Sverige.

Cãminul Felix 2
Dessa 10 hus byggdes på 2000-talet
med hjälp från USA, England och Sverige

DU KAN GE STÖD
Caminul Felix-byarnas arbete stöds av faddrar och
gåvogivare. Du kan också bli en del av det här arbetet
och ge ett leende, glädje och hopp i livet till ett barn.
BLI FADDER
Stiftelsen Caminul Felix
(Svensk adress)
Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås
Kontakt personer:
Maria och Jörgen Lindberg
Tel. 0140 151 00
E-post: info@caminulfelix.se
Hemsida: www.caminulfelix.se

Căminul Felix
Calea Sântandrei, nr. 120
Oradea 410238
Bihor, Rumänien
Tel. +40 (0)745 628 120
Kontakt personer:
Simona Puscas / Ellie Filip
E-post: cf@caminulfelix.ro

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH 1239006495

600 barn

200 barn

16 hem

har varit en del
av Caminul Felix
genom åren och
har integrerat sig i
samhället

får fortfarande
stöd av
Caminul Felix

i var och en av
dem finns ett gift
föräldrapar
och barn

och ungdomar

Denna broschyr är inte ämnad för spridning i stor skala. Innehållet är
adresserat endast till den nämnda personen eller till andra som har rätt att ta
emot det. Det kan innehålla personlig information. Om du inte är adressaten,
ber vi härmed att få meddela dig att avslöjande, kopierande, distribuerande
eller initierande till handlingar baserade på denna information är strängt
förbjudet och innebär civilt och eller kriminellt ansvar. Om du mottar
detta material på grund av ett fel, låt oss veta det omedelbart och förstör
det! Organisationen The Căminul Felix Foundation är inte ansvarig för
användandet och spridande av hela eller delar av informationen i denna
broschyr utan att detta är överenskommet. Uppgifterna erhölls enligt
bestämmelserna i lag 677/2001, Lag 272/2004 och regulativ (EU) 679/2016.

Familjebyar

Varje barn har rätt till en familj
Familj, trygghet och mat är saker som de flesta av
oss känner att vi har rätt till när vi växer upp. Idag,
efter snart 30 år av frihet i Rumänien finns det
fortfarande ett stort antal övergivna, försummade
och föräldralösa barn. Dessa barn, finns på sjukhus
och på gatorna där dom redan från födseln lämnats
till ett liv utan en mors och fars kärlek.

Be¬krivning

Caminul Felix-byarna grundades några år efter
revolutionen 1989, inför behoven som fanns hos de
många övergivna barnen att få en familj. Det började
med en handfull människor som inte kunde vara
likgiltiga inför barnens situation och var övertygade
om att varje barn förtjänar att bli älskat. Sedan
dess har hundratals barn räddats, många liv har
förvandlats och många sargade hjärtan blivit läkta.
Caminul Felix-byarna ligger i Oradea, Rumänien och
består av två familjebyar. Den första byn består av
6 hem och i den andra byn finns 10 hem. Hemmen
har blivit byggda genom olika organisationer,
församlingar och privatpersoner från USA, GB och
Sverige. Det har kommit team av volontärer som
investerat resurser, tid och energi för att att bygga
upp dom båda byarna.

Caminul Felixbyarna vill vara svaret för de övergivna och
föräldralösa barnen genom att ge dom en familj. Varje barn
har rätt att växa upp och utvecklas i en miljö av kärlek.

Idag finns det cirka 200 barn som bor i Caminul
Felixbyarna. Där får dom trygghet, där finns det mat
att äta och allt det andra som barnen behöver för sin
tillväxt. Dom får en mamma och pappa som finns där
när de är ledsna, som de kan skratta med och till vilka
dom kan öppna sina hjärta för. I varje hus möter du
dessa fina föräldrar som visare kärlek och ger stöd till
barnen.

I över 25 år har Caminul Felix-byarna fått ge kärlek och
hopp in i övergivna barns liv genom att erbjuda dom en
familj. Detta uppdrag leds av ett fint team av gifta par
som är övertygade om att dessa barns liv är värdefulla
inför Gud, och vill ge all sin tid till att investera och ge av
sina resurser så dessa barn kan få en barndom där det
inte finns någon rädsla för morgondagen.

Att se våra barn utvecklas är viktigt för oss. Idag har vi
flera barn som studerat vid olika högskolor i Oradea,
eller någon annanstans i landet eller utomlands. En
del är gifta och startat sina egna familjer. Den största
glädjen vi upplever är när deras liv förvandlas av Guds
Ord och dom bestämmer sig för att leva utifrån de
värdering som dom fått i deras `adoptivfamilj´.

Vi¬ion

Uppdraget

Vi utvecklar re¬ur¬er

De många behov som uppstår i dessa barns vardag
möts genom mobilisering av många människor
som öppnar sina hjärtan genom att ge och stödja
detta arbete. Caminul Felix har en bondgård, en
sömnadsverkstad och en snickeriverkstad inom
anläggningen. Här får ungdomarna möjlighet att
utveckla sin kompetens och lära sig arbetsteknik och
undervisas av utbildad personal med stort tålamod
och empati. Bondgården är viktig då den ger mat
och mjölk till våra barn och familjer.

Mjölk
till barnen

Kött
till barnen

Utbildning

Värden

Det moraliska och andliga värderingarna att varje barns
rätt är att ha en familj står vi för och tror vi på. Värdet av
detta ligger i att vara goda förvaltare av vad som anförtrotts
oss genom barnen. Att ge kärlek och överlåtenhet till
barnen genom att visa respekt och integritet i det arbete
som vi gör är det kristna värderingarna.
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