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Kära faddrar och vänner!

Med stor tacksamhet går 
våra tankar till er fina vänner 
som ger stöd i vårt arbete.

År 2017 är ett mycket speciellt 
år för Caminul Felixbyarna då 
vi firar 25 års jubileum. Vi ser 
med tacksamhet tillbaka på de 
25 år som gått sedan arbetet 
började. Under dessa år har vi 
aldrig saknat bröd på våra bord 
och Guds välsignelser har aldrig 
slutat förundra oss. Vi har sett 
våra barn börja le och skratta 
efter att deras ansikten varit 
fyllda av sorg och smärta när 
dom kom till oss.

Det har varit 25 år då många 
av er funnits med och gett 
stöd, och genom er hjälp har 
vi kunnat erbjuda de barn som 
kommit till oss ett nytt liv med 
en familj i ett nytt hem. 

Vår stora önskan är ni att 
även detta år kommer att stå 
med oss i arbetet så vi kan ge 
fler barn en familj.

Därför tackar vi   er kära 
vänner att ni vill fortsätta att 
stödja oss även i år. Din hjälp 
förändrar livet för ett barn som 

inte hade möjlighet att födas i 
en familj där de kunde känna 
sig välkomna, älskade eller 
accepteras.

Vi har en vision och ett 
projekt för detta år, och till 
det behöver vi ekonomisk 
hjälp. Vi behöver  bygga ett 
hus med små lägenheter 
för våra ungdomar med 
särskilda behov. I vårt tidigare 
nyhetsbrev, kunde du läsa 
historien om Claudia, en 25-
årig ung dam vars framtid 
verkade hopplös då hon 
föddes. Precis som Claudia, 
har vi fler ungdomar som 
flyttat in när de var små och 
som fortfarande behöver hjälp 
och kommer att behöva stöd 
för resten av sina liv. Detta är 
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en stor och viktig utmaning 
för oss att kunna bygga detta 
boende så fort vi kan. Du får 
gärna skicka ditt stöd till detta!

Simona Puscas



En av grunderna  för vårt 
arbete i vår familj har vi 
tagit från bibelversen: ”Vänj 
den unge vid den väg han 
bör gå, så viker han inte av 
från den när han är gammal. 
(Ordspråksboken 22: 6 ). Vi 
har  lärt oss att relatera till varje 
barn och tonårings behov i vårt 
hem. Vi finns där för dem idag 
och imorgon och vi försöker ge 
dem goda råd . Som föräldrar 
är vår påverkan viktig och vi 
vill visa genom våra liv att 
att vi själva praktiserar det vi 
säger.

Efter fyra år på Caminul 
Felix känns det som om vi 
fortfarande står på startlinjen. 
Här bor vi, här lever vi, och vi 
har lärt oss mycket från våra 
barn. Vi vet att Gud finns med 
oss i arbetet.

En dag vet vi att den goda 
investering vi gett till våra 
barn kommer att bära frukt. Vi 
kommer att se dem växa upp 
och få en bra utbildning, de 
kommer att gifta sig och få sina 
egna familjer. Detta kommer att 
bli vår stora glädje, välsignelse 
och belöning att få se detta.

Vi är föräldrar och  
tillsammans med er är vi är ett 
team som deltar i uppfyllandet 
av Guds vilja. 

Florin och Tabita Copil, 
föräldrar i Cypress huset

I följande rader, inbjuder vi dig att läsa några tankar som delas av  
Florin och Tabita Copil, föräldrar i Cypress huset.



Barnberättelse
Jag föddes i en 

familj med sju barn, 
och mina föräldrar var 
alkoholister. Eftersom 
mina föräldrar spenderat 
större delen av sina 
pengar på alkohol, kom 
vi barn att sakna en 
massa saker. Vi hade 
inte tillräckligt med mat, 
kläder eller skor.

På grund av den 
situation som vi levde 
i tog dom sociala 
myndigheter oss till ett 
boende för andra barn 
och ungdomar som kom 
ursamma situation som 
vi varit i. Det var inte en 
plats för oss att lära oss 
bra saker.

När jag kom till Caminul Felix var jag nio år, där fick 
jag nya föräldrar och syskon. Här har jag upplevt den 
föräldrakärlek som jag hade aldrig upplevt tidigare. 
Efter ett tag, dog min biologiska mamma på grund av 
alkoholism.

En söndag kväll i en kyrka i Oradea hörde jag en 
pastor predika och då beslutade jag mej för att följa 
Jesus. Senare döptes jag också tillsammans med en av 
mina systrar. Min familj gladdes mej  över mitt beslut 
och jag tackar Gud för den kärlek han har visat mig.

Jag ber att Jesus skall hålla mej stark genom 
eventuella problem som jag kommer att möta i livet.

Må Herren välsigna dig!
Lucia Marincas
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 Från ett av m

ånga barn. TA
CK ! För företag, organisationer och vänner - till barnens bästa!

Kristen TV 
– Helt utan månadskostnad!

Kjells Elektronik & Digital-TV Center AB
Järnvägsg 25, 565 32 MULLSJÖ
Tel 0392-10 200, 0705-56 03 81

info@digitaltvcenter.se • www.digitaltvcenter.se

Paket 1:

1 190:-

Paket 2:

1 595:-

Paket 3:

2 595:-

Paket 4:

2 995:-

Helt kompletta parabolpaket för hela Norden, till rejält lågt 
pris, jämför gärna! Förprogrammerad mottagare med dina 
kanaler gör det smidigt att montera själv. Hämta i Mullsjö 
eller så skickar vi paket till dig, fraktkostnad 355:- *Dessa kanaler 169 / kvartal

*

*

*

*

KKS-Service 
i Kronobergs AB
Jupitervägen 25
352 64  VÄXJÖ
070 - 991 64 75

	

	

All	info	finns	på	vår	hemsida:	

Stöd Caminul Felix Familjebyars arbete med ditt företags annons. 
Du bestämmer tid och storlek. Ring oss eller sänd material och vi 

sänder dig förslag. Vi säger att alla medel går till familjerna och 
du vet att ditt företag på ett kreativt sätt ger mer. Låt oss prata om 

annonsinnehåll, storlek och tid. 



Vi vill börja vår hälsning till alla er med att säga tack till er som har sänt julkort, gåvor och 
andra saker till våra barn och familjer i jul. Vilken välsignelse! Tack också till er alla faddrar och 
gåvogivare som finns med och ger stöd. Ni betyder mycket för våra barn!

Ett nytt år har börjat och vi är glada att se vad som kommer att hända under 2017. Vårt nya 
föräldrapar väntar på att fylla upp sitt hem med barn så snart som möjligt. Vi behöver din hjälp och 
stöd för att hitta fler faddrar och gåvogivare. Berätta för din familj, vänner och på ditt arbetet om 
möjligheten att ge stöd.

Kontakta oss om du behöver mer information eller om du har frågor.
Eli Filip och Lisa Egerbo Hörnberg

Hälsningar från fadderkontoret.

OM TESTAMENTEN OCH 
GÅVOR!
Det händer nu och då att 
gåvogivare kontaktar oss och 
vill upprätta sitt testamente 
där Caminul Felix blir 
förmånstagare. Du kan med 
förtroende vända Dig till oss. 
Vi har den kompetensen och 
erfarenheten som kan behövas. 
Detsamma gäller också om Du 
funderar på en större gåva och 
vill samtala om hur en sådan 
på bästa sätt kan komma våra 
barns framtid inom Caminul 
Felix till godo. Kontakta oss per 
telefon, brev eller e-post.
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exekutiva grupp:
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