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Kära faddrar och vänner!
Våra hjärtan är fyllda med glädje och tacksamhet när vi skriver
till er.
Tillsammans med våra barn gläder vi oss över all den
skönhet som vi nu ser i naturen. Ljuset, färgerna, liv och rörelse.
Samtidigt håller vi nu på att förbereda oss för att fira påsk.
Framför allt vill vi att denna årstid skall vara en påminnelse till
oss och våra barn om den kärlek som vi fått möta i vår tro. Det
är viktigare än alla förberedelser med chokladägg eller kaniner
som vill ta vår uppmärksamhet. Vi är tacksamma till er som ger
oss möjlighet att arbeta vidare. Din gåva ger en ny framtid för
många av våra barn.
För några veckor sedan välkomnade vi en ny familj in till
Caminul Felix. Deras första barn är tre bröder och en syster
i åldrarna två till sex år. Barnen som tidigare upplevt sina
drömmar krossade kan nu se sina drömmar bli verklighet. Vi är
glada och välsignade att ha dig som medarbetare i detta arbete.
Från djupet av våra hjärtan tackar vi er för värme, kärlek och
hopp som ger liv. Vi önskar er alla Guds välsignelse.
Simona Puscas

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

Här följer några tankar av Dan Butuc-Mayer, som är pappa i hus nummer 2 i
Caminul Felixby 1 sedan mer än 17 år.

I varje människas liv finns det saker som ger glädje och
ibland smärta. Allt finns där. Den betydelse vi ger till det
vi möter är av stor betydelse. De är viktiga. Jag talar nu
om våra barn! Ofta hör man folk säga att det är barnen de
lever för. Vi finns med i olika program och utbildningar
för att vi skall kunna bidra med vad vi kan för att ge det
bästa till våra barn och deras framtid.
Vem ska ta hand om barnen som föds? Svaret i det
traditionella samhället verkar enkelt: föräldrar, släkt, mor
och farföräldrar och samhället. Samhället och kyrkan
används för att peka på en viss kraft i den allmänna
opinionen. Nu har samhället blivit globalt och det har
bidragit till att minska det privata inflytandet i familjen
på olika sätt. Föräldrarna är inte längre ensamma till att
medverka till utvecklingen av sina barn. Tyvärr, finns
det också många barn som överges av sina biologiska
föräldrar.
Hur medverkar vi till att ge våra barn den bästa
start och utbildning i livet? Det bästa svaret har vi inom
familjen, skolan, kyrkan och samhället. På varje nivå finns
det utrymme för förbättringar. Så det är för oss. Låt oss ta
en titt på familjen!
Den moraliska sidan är en viktig del. Idag upplever
jag den som eftersatt. Här behöver vi någon som hjälper
oss både som individ och samhälle. När vårt egna bästa
(intresse) kommer i konflikt med någon annans, saknas
ofta någon som kan ge råd. Det är viktigt för oss att
medverka till att våra barn utvecklas, upplever trygghet
och omsorg och får möjlighet till utbildning. Det formas
huvudsakligen i en familj. Idén stöds av det faktum att
detta är i det förhållande som barn föds in i. Faktum att de
bästa resultaten uppnås i en familj. Funktionella familjer
uppfostrar sina barn som sedan blir fina medborgare i
samhället. Enligt min mening är det den typ av relation
som utvecklas inom familjen och som leder till barns
utveckling.

Först av allt, låt oss ta vårt ansvar som föräldrar med
stor tyngd. Detta kräver tid och ansträngning, förutom
allt annat som redan upptar vår energi. Låt oss försöka
så mycket som möjligt att inte lämna över vårt etiska och
moraliska ansvar till våra barn.
För det andra, låt oss inte anklaga oss själva för vad
som kan tyckas vara brister i vår relation med barnen,
brister i våra barns prestation i skolan, inom idrotten
eller andra aktiviteter. Särskilt i jämförelse med andra
familjer. Reklamen överöser oss med idéer om den
perfekta produkten, relationen eller familjen. Det är
det inte! Låt oss övervinna vår rädsla att jobba med de
verkliga problemen. I en familj finns det många goda
tider, men även en del spända situationer. De laddade
kommer att vara avgörande. I sådana tillfällen är en bra
kommunikation mellan man och hustru viktig.
En viktig aspekt i barns utveckling är att de formas
för att bli fria individer. En av de mest värdefulla gåvor
som vi kan ge våra barn är att få tänka fritt, och att bli
självständiga. Barnet som lär sig den proportionella
relationen mellan frihet och ansvar har fått de bästa
möjligheterna att hantera gåvan frihet korrekt. Man lär sig
att fatta bra beslut.
På Caminul Felix bryr vi oss om barnen inom familjen.
Det är inte den naturliga familjen, utan en familj ”på
lån,” förvärvad efter att den naturliga familjen gått
förlorad, och i vissa fall är det den enda familj som barnet
någonsin har upplevt. Innebär detta begränsningar för
utvecklingsprocessen?
Det gör det naturligtvis ibland! Men vi strävar efter
att (åter) bygga den bästa familj vi kan ge till våra
barn. Lyckas vi göra det? Vi hoppas och tror det. Vi är
tacksamma till vår himmelske Faders nåd och ert stöd.
Tack till alla er som ger stöd till arbetet på Caminul
Felix Familjebyar !			
Dan Butuc Mayer

Vid 16:00 tiden kommer
Remus hem till oss. Han kommer
hem från jobbet. Han hoppar
varken upp eller ned av glädje,
men han är inte nedstämd
heller. Remus växte upp på ett
barnhem, ett av de barnhem som
gjorde Rumänien världsberömd
i början av 1990-talet. Han
föddes runt den tiden. Han
träffade aldrig någon av sina
föräldrar. Han fördes direkt till
ett barnhem i staden där han
föddes. Hans mamma led av
schizofreni och hans far var
inte på något sätt ”tillgänglig.”
Livet på barnhemmet var inte
enkelt, han blev snabbt känd
som ”pojken som gråter hela
tiden.” Och detta sades om
många barn som växte upp på
barnhem. Vi fick senare reda på
att det berodde på att han ofta
hade flyttats från en institution
till en annan. Även om det vid
denna tidpunkt fanns uppgifter
om att hans biologiska föräldrar
levde, så fanns det ingen kontakt
mellan dem. Han tillbringade mycket tid på ett sjukhus där han fick hepatit
C. Det hade han förvärvat genom användning av otillräckligt steriliserade
medicinska instrument. Även om staten hade gjort sig besväret att finna
olika platser för honom att bo flyttades han ofta. Detta ledda till att han
utvecklades sent intellektuellt. Han kom att växa upp på sjukhuset tills
han var åtta år. Därifrån kom han till oss i vår familj på Caminul Felix.
Ytterligare en förändring för honom i den långa kedja av förändringar
som han redan gått igenom. Trots att han varit så blyg accepterade han oss
som föräldrar nästan omedelbart. Det överraskade oss som hade trott att
han skulle vara reserverad mot två främlingar. Behovet av att ha föräldrar
måste vara genetiskt inskriven i en person som levt åtta år utan föräldrar.
Han började skolan i en klass för barn med särskilda behov. Fram till
8:e klass körde vi honom fram och tillbaka till skolan varje dag. Men, i 9:e
klass lärde han sig att använda det allmänna transportmedlet.
För den unge mannen med många brister i sin utveckling var det en
stor prestation att kunna hantera nya plaster och vänja sig vid okända ljud.
Så kom vi till den dagen när hans skolgång var över. Vem vill anställa en
ung man i Rumänien som bara kan arbeta under särskilda villkor, som
behöver dussintals gånger av upprepningar för att lära en ny sak på jobbet?
Det korta svaret: Ingen!
Att hitta ett lämpligt arbete verkade vara en svårare uppgift än att ta
hand om honom tills hans vuxna ålder. Frånvaron av aktiviteter för med
sig problem med beteende, lägre självkänsla och även sämre hälsa. Det
verkade nu som att Remus skulle bli beroende av någon annan hela sitt liv.
Remus tillsammans med några av våra unga flickor med liknande
svårigheter, fann en säker arbetsplats på Sunflower Design syateljé på
Caminul Felix. Vi som föräldrar, är så tacksamma för att denna möjlighet
finns!
Vid 20 års ålder gjorde han sitt eget beslut att ta nästa steg i sin relation
med Gud då han bad att bli döpt. Remus enkla tro är större än hans sätt att
uttrycka sig själv.
Remus kommer hem från jobbet. En naturlig sak för många, men en
stor sak för oss och för honom!
Dan Butuc förälder i Caminul Felixby 1, Oradea
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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:-

2 995:*Dessa kanaler 169 / kvartal

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

Annonsblad 2016 Från ett av många barn. TACK ! För företag, organisationer och vänner - till barnens bästa!

Barnberättelse

Hälsningar från
fadderkontoret.

Caminul Felix Rumänien

25 år
Vi firar det som var, det som är och framtiden av
Guds välsignelser
Ända hit hjälpte oss Herren. 1 Sam 7:12
26-27 maj. 2017
Fredag:
18:00 Festen börjar i Oradea Statsteater
Lördag
10:00 -12:00 firar vi i Caminul Felixby nr 1 i Sinmartin
16:00 Grillfest i Caminul Felixby 2 i Santandrei
Önskas ytterligare information kontakta Razvan Petrica 004 0743 311 478
Vi har ett viktigt projekt som vi inbjuder er att vara med och ge stöd till.
I vårt förra nyhetsbrev kunde du läsa historien om Claudia, en 25-årig ung
dam vars framtid från början såg ut att vara en hopplös. Precis som Claudia,
har vi flera andra ungdomar som växt upp hos oss sedan de var små, men
som fortfarande behöver hjälp och kommer förmodligen att behöva stöd för
resten av sina liv.
Därför bjuder vi in er,
 våra kära vänner, att vara med och ge stöd till
det gruppboende som vi planerar att bygga för dessa våra fina ungdomar.
Vi har idag ett flertal av våra äldre ungdomar som är redo för att flytta ut
i denna form av boende. Planerna finns att bygga det i anslutning till vår
Felixby nummer 2 där vi har olika verksamheter som bondgården, Sunflower
Design, snickeriverkstaden m.m. Där kan de få möjlighet till meningsfull
sysselsättning.
Här gärna av er till oss för mer information
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Våren är här med all dess
skönhet. Vi älskar det!
Efter att vi skrev till er förra
gången har vi välsignats genom
att ta emot de fyra första barnen
till Gabriela och Ruben’s familj.
Barnen kom för att stanna några
dagar under julhelgen hos
familjen innan de var tvungna
att åka tillbaka till platsen där de
tillfälligt bodde i väntan på att
dokumenten från myndigheterna
skulle möjliggöra flytten in till sin
nya familj.
Vi behöver nu din hjälp för att
hitta faddrar till våra nya barn
samt för att kunna ta in fler barn
så snart som möjligt.
Gud välsigne er
Eli Filip och Lisa E Hörnberg

