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Kära faddrar och vänner,
Vi hoppas att sommaren har varit
skön och avkopplande för dig, dina nära
och kära.
För oss var början på sommaren
markerad av en viktig händelse i
Caminul Felix historia, nämligen att vi
firade 25-årsjubileum. Det var en viktig
fest för oss och med stor tacksamhet både
till Gud och till er alla kan vi se tillbaka
på många fina år. Genom det stöd som ni
gett på olika sätt har många barn fått en
fin barndom.
Vi blir ofta djupt rörda av de
berättelser vi hör från våra barns liv. För
de flesta barn representerar föräldrarna
sig som de sanna hjältarna i vilka barnen
finner skydd och med vilka de känner
sig trygga. För många av våra barn

visade sig det dock att de blev födda in
i världen som lät dem lida av fattigdom,
våld, otrygghet och därmed blev offer för
många eländiga förhållanden.
Därför är det vår önskan att vi
tillsammans med dig får vara barnens
hjältar och föredömen.
Vi tror att var och en av oss människor
oftast är resultatet av vår barndom. Det
är därför vi strävar efter att erbjuda våra
barn en bra utbildning, ett liv fyllt av
kärlek och omsorg.
Det är med en glädje och utmaning
att ta hand om barn men vi vet att vårt
engagemang tillsammans med er medför
stora förbättringar i deras liv, och vi
tackar Gud för det.
Simona Puscas
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Här kommer några tankar av Anca
Bodog, mamma i Celebration hus ett:
Detta är vårt 17:e år på Caminul Felix och vi är föräldrar till
femton barn, varav sju fortfarande bor tillsammans med oss.
Vad är det som har gett oss sådan glädje under alla dessa år?
Framförallt är det förtroendet vi fick att få bli deras mamma och
pappa. Sen alla småbarnsåren, utflykterna, olika arbetsuppgifter
vi brukade göra tillsammans runt huset, att gå till kyrkan eller
delta i olika aktiviteter. Inte minst mat- stunderna tillsammans
och familje-festerna minns vi med stor glädje. Men också
syskon-kiv, meningsskiljaktigheterna, en del mindre olyckor alla de ögonblick som då var obehagliga, men ändå har bidragit
till att forma vår familj.
Vi vet att vårt arbete inte ännu är över. Våra barn kommer
alltid att behöva oss. Vi kommer att finnas där och dela glädje
och sorg, vara med i deras framsteg i livet, hjälpa dem med råd
när de behöver. Vår största glädje som föräldrar är att hjälpa
våra barn att lyckas i livet.
Anca Bodog

Barnberättelse
Jag heter Ioana Popa och är 19 år
gammal. Jag kom till Caminul Felix när
jag var lite över ett år gammal. Jag föddes
i en icke kristen familj och i ett hem där
förhållandena för att fostra sex barn var
praktiskt taget obetydliga. Tyvärr brukade
våra föräldrar spendera alla sina pengar
på alkohol och cigaretter så mina äldre
syskon tvingades stjäla mat från grannar
eller tigga om pengar eller mat för att vi
inte skulle svälta.
En dag kom vår mamma hem med vår
nyfödda lillebror. På grund av brist på
värme i vårt hem dog vår bror på grund
av kölden. Upprörda av vår lille brors
plötsliga död hjälpte några grannar oss att
komma Caminul Felix. Ett par som jag idag
med glädje kallar mamma och pappa kom
och tog oss ut ur den fattigdom vi levde
i. På Caminul Felix fick vi en ny familj
med nya bröder och systrar och föräldrar.
Trots att vi inte var deras egna barn, visade
de oss den kärlek som vi saknat av våra
biologiska föräldrar.

Jag brukade gå i kyrkan med min nya
familj varje söndag, men eftersom jag var
ganska ung förstod jag inte mycket av
vad dom sa. Ofta satt jag och ritade eller
lekte med andra barn i kyrkan. Men när
jag växte upp förstod jag att Gud hade en
plan för mitt liv.
Med tiden märkte mamma min
passion för att sjunga, så hon tog mig med
till barnkören på Caminul Felix. Genom
den har jag haft möjlighet att resa både
i Rumänien och utomlands med kören
och fått dela med mej av de underbara
förändringarna som skett i mitt och i mina
syskons liv.
Under tre år har jag också varit med i
en kyrkokör och jag kan säga att jag gillar
det väldigt mycket. Genom sången kan jag
tacka Gud för allt han har gjort i mitt liv.
I sommar tar jag min examen från
gymnasiet och nu förbereder jag mig för
att fortsätta gå på college. Jag uppmuntrar
dig att komma ihåg oss i dina böner och att
fortsätta att ge stöd till Caminul Felix så att

denna plats kan fortsätter vara ett hem för
fler barn och erbjuda dem chansen att få en
kärleksfull familj och att lära känna Gud.
Det är kärlek.
Ioana Popa - Celebration huset.

Intervju med Julian Downward, Pastor, Wessex Christian Center i England
Simona Puscas: Vi är tacksamma över det stora engagemang och stöd
som getts genom din församling. Under flera år har ni kommit till Caminul
Felix med grupper av volontärer under en eller två veckor. Ni har kommit
en vecka under våren och sedan ett på hösten - bara för att bygga hus för
de unga som har vuxit upp i Caminul Felix.
Julian Downward: - Vi tror på Caminul Felix vision och vi tror på de
människor som leder och arbetar där. Från första gången vi kom dit visste
vi att detta var “god jord att plantera andliga frön i”.

KKS-Service

S.P.: Många av våra ungdomar har kommit till den punkt i livet där de
har startat en familj och några av dem har egna barn. De är hårt arbetande
och ansvariga ungdomar, men iden att bygga ett eget hus eller ta ett
banklån för att köpa ett hem, är helt enkelt omöjligt på grund av deras låga
inkomster och banklån som inte är så lätt tillgängliga för ungdomar.
Vi ber dig att berätta varför du anser att detta behov för våra unga är
viktigt?
Julian Downward: Vi förstår känslan. Ungdomarna har idag ett stort
problem att ha råd att äga sitt eget hem. Vi vet Rumäniens historia och hur
mycket har tagits bort från människor genom decennier av kommunism
och korruption - medan de vanliga människorna som bor där är hårt
arbetande, snälla och ärliga människor. Vi såg också att de ungdomar som
kommer från
Caminul Felix, även om de har “räddats” - fortfarande har flera
praktiskt svårigheter att möta när dom flyttar ut . Vi såg ett behov och
började planera hur vi kunde skaffa pengar och ändra livssituationen för
någon.
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S.P.: Vi vet att bland de volontärer som följer med tar några av sin
årliga semester och gör en ekonomisk insats för att kunna vara med i detta
projekt.
Julian Downward: När det gäller team-medlemmarna som tar ledig tid
för att komma med till Caminul Felix och investerar sina egna pengar för
kostnaderna är det för att det är något som dom tror på. Dessutom, vill jag
att ni skall höra det här: - Våra rumänska vänner på Caminul Felix sitter
inte där i en bekväm stol när vi jobbar. De arbetar hårt! De vill ändra saker!
De vill förbättra!

All info finns på vår hemsida:

Kristen TV
– Helt utan månadskostnad!

S.P.: Vad var det som inspirerade dig när du bestämde dig för att bli en
partners i det här arbetet?
Julian Downward:
1: - Vi älskar Rumänerna! De är snälla och generösa, roliga, varma och
gudfruktiga.
2: - Vi älskar barn! Det är den främsta och centrala motivationen. För
mig personligen – blir jag arg och upprörd när jag hör om barn som lider
av försummelse, övergivenhet, sjukdom och missbruk. Jag vill vara med
och leda ett team för att hjälpa till att göra vad vi kan för att göra skillnad.
3: - Vi tror att vi har att göra med människor som har integritet och
ärlighet. Ingen är där för att tjäna pengar, bli rik eller berömd! De är
människor som känner till den sanna betydelsen av att tjäna Gud som själv
kallat oss. Det är värt att investera i.
4: -Herren bad oss att göra det! Och det är den mest kraftfulla punkten
av alla.
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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
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Annonsblad 2017 Från ett av många barn. TACK ! För företag, organisationer och vänner - till barnens bästa!

Projektet “Gruppboendet på Caminul Felix”

Fadderavdelningen

S.P: Kommer du ihåg någon
upplevelse som du hade eller som
påverkade dig när du såg den unga
familjen med sina barn för första gången i
sitt nya hem?
Julian Downward:
1: -. Barnen som flyttar in i ett nytt
hem med sina föräldrar kommer inte att
känna den fasa som deras föräldrar hade
när dom växte upp. Nej, de kommer att
ha en mycket hälsosammare uppfostran i
ett säkert hus - med båda föräldrarna, i ett
säkert område, älskade och respekterade.
Familjen, gemenskapen och hemmet är
tryggt.
2: -Innan vi bestämde oss för att
bygga vårt första hus med Caminul Felix,
sökte jag Guds ledning om huruvida vi

skulle eller inte gå in i detta arbete. En
morgonen när jag bad till Herren och bad
honom tala till mej läste jag från Jesaja 58
där det står att “skaffa de hemlösa och
fattiga en boning”. Då visste jag att jag
hört Guds röst. Vad hade annars varit
orsaken att jag fick dessa verser denna
morgon. Vi startade en secondhand affär
i församlingens regi f.r Caminul Felix
och vi sparade all förtjänst, så efter sex
månader kunde vi köpa material till första
etappen och efter ytterligare fyra månader
hade vi allt vi behövde till att bygga ett
hus.
Med Gud´s hjälp har vi gjort detta två
gånger. Vi är så välsignade och Gud har
välsignat oss så mycket mer än vad vi
kunnat ana.

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.

Vi säger tack till er alla som skickade
en extra gåva till våra familjers sommarsemestrar. Det betyder mycket för våra
barn, ungdomar och föräldrar att få
denna gåva för att kunna göra något kul
och koppla av tillsammans.
Snart är det dags att börja skolan igen.
För våra barn är det spännande att flytta
upp till en ny klass eller för de som ska
börja skolan för första gången. Vi vill
uppmuntra dig att ge en extra gåva till
skolans kostnader, eftersom vi behöver
köpa kläder, anteckningsböcker, väskor
etc. för våra barn.
Eli Filip och Lisa Egerbo Hörnberg
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