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Kära faddrar och vänner!
Varje gång vi skickar ett 

nyhetsbrev till er är det ett 
tillfälle för oss att uttrycka vår 
uppskattning och tacksamhet 
för det stora stöd ni ger.

Som ni vet är det Caminul 
Felix vision att ge familjer till 
barn som någon gång lämnades 
utan familj. Trots att vi lever i 
en tid när familjen tycks vara 
under attack mer än någonsin, 
fortsätter vi med stor iver 
och i samma utmaning - att 
fortsätta plantera ”det goda 
fröet” och att erbjuda dessa 

barn all den kärlek och omsorg 
som de behöver för att växa 
och utvecklas harmoniskt. Vi 
hoppas att det vi planterar nu, 
kommer att visa sig vara en 
sann skatt för dem, förr eller 
senare. Vi som föräldrar har inte 
ord nog att beskriva den glädje 
vi upplever när vi ser att våra 
barn växa upp till unga vuxna 
och starta sina egna familjer. 
Alla dessa underbara saker sker 
på grund av ert stöd. Därför är 
Caminul Felix verktyget genom 
vilket du kan göra skillnad i ett 
barns liv: du kan ge mat till ett 
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barn, ge en utbildning, du kan 
omge ett barn med all din kärlek, 
även fast du är långt borta.

På Caminul Felix börjar det 
mest spännande äventyret i 
sommar för många av våra barn. 
Ledigheten från skolan är tiden 
för avkoppling för familjen som 
de under hela året längtar och 
ser fram mot. 

Tack för att du är en del av 
dessa våra barns liv genom det 
stöd du ger, hjälper du dem till 
ett fint och meningsfullt liv.

Simona Puscas



Efter månader av väntan med många möten 
och domstolsframträdanden kom de första 
barnen till oss. De förändringar vi har upplevt 
är stora och vi tackar Gud för den visdom som 
Han gett oss under den här omställningen.

”Från en duett till en trio och från en trio 
till en kör”. Det är en illustration av vår familj, 
och en önskan om att Gud ska vara med som 
vår musik-regissör. Från början när vi gifte 
oss ville vi att Gud skulle använda oss, men vi 
trodde inte att vi skulle få en så viktig uppgift. 
Våra utbildningar är juridik för Gabriela 
och musik för Ruben. Två områden som inte 
verkar ha något gemensamt, men Gud har 
satt ”musikaliska poäng och lagar” i perfekt 
harmoni. Vi har följande ord inramade på 
väggen i vårt hem: Gör en mardröm till en 
vacker dröm.. 

Vi har börjat med små steg skapa en ny familj 
för våra barn. Vi använder alla möjliga medel 
för att kompensera den förlorade period dom 
haft under många år. Tydligen är enkla saker 
som ljus, skugga, solstrålar, en blomma, moln 
och många andra saker nya för dem. Vi försöker 
förklara allt för dem på ett sätt som de förstår 
och med mycket kärlek.

Vi är överväldigade av det arbete som Gud 
har kallat oss till. Om vi skulle säga i ett ord 
vad vi gör skulle det ordet vara ”restaurering” 
- restaureringen av de konstverk som skapats 
av Gud men som försummats av människor. 
Vi vet alla att restaureringsprocessen är mer 
komplicerad än att skapa ett objekt i sig. Det är 
därför vi ber till Herren om visdom så att vi kan 
hantera varje situation enligt hans vilja.

Vi tackar för ert ditt stöd! 
Gabriela & Ruben Ivanovici - föräldrar i  

Lisa Potts hus Caminul Felixby nummer 2

Vi vill nu presentera den senaste och yngsta familjen som flyttat in till Caminul Felix. Dom kom 
fyllda med kärlek och engagemang för barnen som blivit övergivna. 

En mardröm kan förvandlas till en vacker dröm.

Vi har ett viktigt projekt som vi inbjuder er att vara 
med och ge stöd till. 

Caminul Felix har flera 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 



Barnberättelse
Jag är din Constantin!

Constantin Ioan 
Lascau är vår fyraåriga 
lilla pojke. Han föddes 
den 21 maj 2013. 
Han kommer från en 
dysfunktionell familj på 
fem barn, vars föräldrar 
aldrig varit gifta. Han 
kommer inte ihåg sin 
mamma, medan han 
bara kommer ihåg 
sin pappa genom de 
rapp som han brukade 
ge honom med sin 
livrem. Han är en livlig 
pojke med blont hår 
och blå ögon. Han 
är förmodligen den 
mest drabbade av sina 
syskon. Vid två års ålder 
blev han skild från tre av sina syskon och placerad i en 
fosterfamilj med sin yngre syster, och där lärde han sig 
att han inte hade några andra syskon. Han blev fysiskt 
utnyttjad, hans namn ändrades och hans kost innehöll 
bara juice och godis, så att han inte skulle störa någon. 
Så snart han kom in i bilen, berättade han för oss: ”Jag 
är er Constantin!” Barnet med ett svårt temperament 
har blivit barnet med ett leende. Han har en stor kärlek 
till bin, honung och björnar, och när han växer upp vill 
han vara pilot. Han har lärt sig att be, och nu ber han 
hela tiden och lär sina syskon hur man ska be. Han går 
på dagis, sjunger hela tiden, läser dikter och vill lära sig 
mer och mer saker. Vi känner att han är en del av vår 
familj och vi älskar honom väldigt mycket.

Gabriela Ivanovici - mamms i Lisa Potts hus Caminul Felixby nummer 2
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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
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Sommaren är här igen och 
det är med stor spänning och 
iver våra barn och ungdomar 
ser fram emot detta. Som 
tidigare år inbjuder vi er kära 
vänner att vara med och ge ett 
stöd till våra familjer för deras 
sommarledighet. Varje familj 
tar en veckas ledighet för att 
bara vara tillsammans som 
familj. Oftast åker de upp till 
bergen eller till havet och bara 
njuter av att vara tillsammans 
som familj. Vi har även i år 
många barn som för första 
gången ser fram emot denna 
vecka i sommar.

Var med och ge en gåva!
Varma hälsningar från 

Eli Filip och Lisa Hörnberg

Studie-fonden
Vi vill tacka er alla som stöder 

våra ungdomars utbildning, 
vilket hjälper dem att se sina 
drömmar gå i fullbordan. De 
flesta av dem hade aldrig mött 
behovet av mat, kläder eller 
säkerhet, när de kom till oss. 
Förutom att dessa behov möttes, 
har deras behov av kärlek 
och tillhörighet också gått i 
uppfyllelse. Här fick de familj 
och vänner. Samtidigt fick de också självförtroende. Alla dessa 
saker bidrar till en normal utveckling och är bra, och vi är glada 
över dem. Många av våra ungdomar har som som Stefania, vars 
hälsning du kan läsa nedan, bestämt sig för att fortsätta studera. 

”För mig kan Caminul Felix familjebyar få definitionen av att var en 
stark och fin familj. 

Jag har bott och växt upp här under 14 år fantastiska år. Jag fattar inte 
hur fort tiden har gått. Det känns som om det vore igår när jag kom som 
en liten flicka till min nya familj. 

Familjen som Gud har gett mig här är speciell. Här har jag formats till 
den jag är idag. 

Det är också här som jag har haft förmånen att gå i skola i staden och nu 
ska jag snart ta min examen i bildkonst vid ett av universiteten i Oradea. 

Dessa steg i mitt liv har präglats av det stöd som jag fått av mina 
föräldrar och faddrar som har bidragit till min tillväxt. Jag är tacksam till 
Gud och ber att många fler barns skall bli räddade till ett nytt liv, precis 
som jag.     Stefani-Krisztina Hadi ”

Därför uppmanar vi dig att 
investera i utbildningen av 
våra ungdomar, med vetskap 
om att detta kan medföra 
betydande förbättringar under 
resten av livet genom att ge 
dem stöd till en fin utbildning.

Simona Puscas - samordnare 
för ”Studie-fonden”


