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Kära faddrar och vänner,

Hälsningar från familjerna och barnen
på Caminul Felix. Efter en fin sommar,
full av aktiviteter, började barnen på
dagis och skolan den 11:e september. Våra
ungdomar som studerar på universitet
eller högskolan börjar sina lektioner den
1 oktober. När det nya skolåret börjar
innebär det också större kostnader för
oss. Men vi känner oss ändå välsignade
då vi vet att ni finns med och ger stöd till
våra ungdomars utbildningar. Ert stöd
är en välsignelse och samtidigt är det en
långsiktig investering.
”Den som räddar ett enda liv, räddar
hela världen!” var ett uttalande jag
nyligen hörde och som verkligen berörde
mitt hjärta och tycker det är väldigt
passande för Caminul Felix. När det
gäller det så kommer en situation till

mig. För en tid sedan bad vi om hjälp att
installera en uppvärmningsutrustning
i ett av hemmen. Mannen som skulle
göra det kom tillsammans med sin
son, en tonåring runt 14 år. Jag kunde
se hur pojken såg upp till sin pappa.
Mannen var mycket skicklig när han
installerade utrustningen. Den unge
pojken tittade hela tiden på sin honom
och gav pappan en hjälpande hand varje
gång han behövde det. Jag såg att han
var uppenbart fascinerad av vad pappan
gjorde så jag sa till pojken att han kunde
lära sig mycket från sin pappa. Pojken
tittade på mig med ett leende och sa
“Ja, jag är lyckligt lottad att ha en sådan
fin pappa. Han lär mig detta yrke som
kommer att vara till stor nytta för mig
i livet. När jag hörde detta kände jag
mig som att jag ville krama om den här
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tonåringen som pratade så kärleksfullt och
så vackert om sin far. Samtidigt tar mina
tankar mig tillbaka ungefär 25 år. Den
pojke som då var yngre än denna tonåring
togs in i en familj på Caminul Felix
tillsammans med två systrar och en yngre
bror. Den lilla pojken är nu den pappa
vars son pratar så vackert om idag. Jag
tittar på denna levande ”bild” med hjärtat
fylld av tacksamhet och inser att det är
värt allt att rädda dessa barn, som senare
räddar livet för dem som kommer efter
dem. Precis som den där pojken, känner vi
oss också välsignade och hedrade att ha er
vid vår sida och vi tackar för ert fortsatta
stöd, med vetskap att genom att rädda ett
liv nu kan vi rädda en hel värld.
Var välsignad!
Simona Puscas

Bakom kulisserna. I teamet!
I år har vi firat 25 år sedan Caminul Felixbyarna
grundades. Vad Herren har gjort med
Caminul Felix genom alla dessa år är
överväldigande. Trots att vi oftast nämner barnen
och föräldrarna i våra nyhetsbrev är det ett stort
team som arbetar med samma engagemang i
verksamheten.
Först vill jag nämna och tacka vår kvinnliga
personal som finns i de olika hemmen, dom som

Dana & Paul Luncan
Jag vet att människor och
barnen är de viktigaste, men
också för att Caminul Felix ska
fungera bra är licensen att driva
Caminul Felix mycket viktig. Jag
vill tacka er och hela gruppen
på den sociala avdelningen för
de tusentals sidor ni har skrivit
och för allt arbete ni behöver
göra för att hålla reda på allt. Var
välsignad!

Dan Suciu
Personalansvarig är du i
arbetet. Tack för din nitiskhet
och med den stabilitet som du
dagligen sköter om alla detaljer
för Caminul Felix anställda. Må
Herren fortsätta att ge dig kraft
och visdom!

står nära föräldrarna i det dagliga sysslorna. Detta
lagarbete är oerhört viktigt på hemmaplanen. Vi
har lärt oss genom åren att vi inte kan göra det här
arbetet utan varandra. Vi utvecklas tillsammans, vi
växer tillsammans. Vi är Kristi kropp, en levande
organism.
För det andra, ett särskilt tack till våra kollegor
från administrationen, viktiga människor som gör
att saker blir gjorda.

Emil Puscas
Jag vet att du inte gillar att
nämnas eller att tala offentligt.
Men jag måste säga praktiskt sett
att du är mannen som håller oss i
rörelse. Ekonomi, bilar och andra
saker fungerar perfekt eftersom
du bokstavligen är där dag och
natt för att säkerställa att allt
fungerar bra. Din engagemang i
det arbete du gör kommer från
ett överlåtet hjärta och jag tror att
någon uppehåller det. Må Guds
välsignelse vara med dig och alla
avdelningar du ansvarar för.

Lars & Lisa Hörnberg
Tack för att ert exempel på
engagemang och för den stabilitet
ni ger till arbetet.

Ghita Tiplea
Körresorna ser väldigt roliga
och intressanta ut , men bara
de som är inblandade vet hur
många timmar av repetitioner
det behövs och visst kan resorna
och tusentals kilometer på
vägarna vara jobbiga. Tack för ditt
engagemang och med den kärlek
som du leder Caminul Felixby 1
och Caminul Felix körerna.

Och sist men inte minst,
ett särskilt tack till er faddrar,
underbara människor som ger
pengar och investerar genom
ert förtroende och i era förböner.
Tillsammans är vi ett starkt team.
Må Herren välsigna er alla!

Med uppskattning, Marcel Filip - Ordförande för Caminul Felix Rumänien

Arabela Ghitas,
en enastående flicka

Arabela är 15 och hon blev
övergiven vid födseln. Arabela
växte upp hos in mormor, som
blev ”mamma” till henne. Denna
kvinna kom att uppfostra Arabela
tillsammans med den man som
mormor levde tillsammans
med. De knappa förhållandena
med små inkomster, dålig hälsa
hos mormodern var inga bra
förutsättning för att ge Arabela
chansen till ett normalt liv. Hon
kom i stället att sakna många
saker i sitt liv och levde i stor
fattigdom.
Sjukdomen gjorde att
mormodern dör och Arabela är
nu övergiven med en ”morfar”
som inte är hennes egen och som
inte heller är snäll mot henne.
Han bryr sig inte om att se till att
hon har mat eller kläder. Arabela får uppleva tider som är mycket svåra och
fattigdomen är stor. Hon är utsatt av bristen på stöd och har inte något hopp
om någon framtid. Till allt detta måste också tillägga att hon inte känner
sig är önskad av någon, hon har alltför många problem, och ingen bryr sig
om hon går till skolan eller inte. Ingen frågar Arabela, ”När åt du senast?”
”När duschade du senast ?” Inte heller om hon hade vad en 15-årig tjej
behöver såsom kläder, hygienprodukter, mobiltelefon eller om hon har vad
hon behöver för skolan. Människor kritiserar bara henne, pekar finger mot
henne, talar illa om henne och ingen erbjuder henne någonting.
Arabela kommer till Caminul Felix, hus nummer 4, i familjen Mihai och
Nicoleta Bulc.
Eftersom hon gick i samma klass som våra barn, Anca, Alex och
Alexandra, så visste vi om hennes situation från läraren. Vi tvekade inte och
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Annonsblad 2017 Från ett av många barn. TACK ! För företag, organisationer och vänner - till barnens bästa!

Barnberättelse

väntade inte på några godkännanden,
utan vi tog henne in i vår familj förra
julen bara för att få vara tillsammans
med oss. Sedan dess är hennes problem,
fysiska och känslomässiga en tid som
ligger bakom för Arabela.
Arabela skriver: ”På Caminul Felix
har jag funnit föräldrar som älskar mej,

underbara människor och jag har fått
nya syskon. Här har jag fått chansen
att få leva ett normalt liv och jag har
normala möjligheter, får det stöd i allt jag
behöver. Här har jag sett att livet kan vara
annorlunda och att hjältar existerar, inte
bara i böcker. Jag har upplevt det, säger
Arabela.

Som vi sa är Arabela en fantastisk
flicka, en flicka med ett förflutet som var
fruktansvärt och tomt. Idag har det bytts
ut det mot något som kallas positivt, med
en framtid i en familj. Hon tackar Gud
för sitt nya liv, sin nya familj och de nya
omständigheterna i hennes liv.
Mihai & Nicoleta Bulc - Hus nummer 4

Hälsningar från fadderkontoret
Som du läser i nyhetsbrevet har vi firat 25 år i Caminul Felixbyarna. Med stor välsignelse kan vi se tillbaka på dessa år. Många av
er har varit med oss sedan starten, andra har kommit till senare. Tack för er trofasthet och att ni har stått vid vår sida med stöd och
hjälp. Faddrar, gåvogivare, Second-handbutiker, församlingar vänner. Ni alla har varit till en stor välsignelse.
Vi kommer att fortsätta be er om hjälp och stöd på olika sätt. Vi behöver fler faddrar. Inför skolstarten har det också blivit extra
utgifter för barnen. Var med och ge ett stöd!
Eli Filip och Lisa E Hörnberg
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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.

