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Kära faddrar och vänner,
Vi tänker ofta på er faddrar och
vänner som finns med och ger stöd
till verksamheten på Caminul Felix.
Genom det ni gör, oavsett om det
är ekonomiska gåvor som kommer
eller genom era förböner så vi kan
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säger vi med stor uppskattning och
tacksamhet tack för allt ert stöd och
er hjälp.
Vi, som är direkt involverade i
våra barns liv, upplever den största
tillfredsställelsen när vi ser att barnen
mår bra, att de är glada i hjärtat och
har ett leende i ansiktet. Dom växer
beslut i sina liv.
Detta är också vår önskan inför
året som ligger framför oss att
fortsätta arbeta för att förändra
våra barns framtid. Vi vet att de
flesta av barnen som nu finns i våra
familjer, en gång hade föräldrar för
vilka barnen inte var deras högsta
prioritet. Nu vill vi att barnen ska
få uppleva ett nytt liv tillsammans
med ansvariga och omtänksamma
människor. Vi vill vara där för

dem när de upplever rädsla eller
frustrationer, när dom känner sig
ledsna, förstå och stödja dem varje
dag i deras beslut. Det är sant att
inte alla är som vi skulle vilja att de
är – inte ännu - men vi fortsätter att
vara där för dem och be för dem.
Våra hjärtan flödar över av glädje när
vi ser på våra barn och ungdomar
som kärleksfullt och hängivna bryr
sig om sina nya familj. Idag ses hos
våra äldre ungdomar dom som är
utbildade ingenjörer och läkare, till
och med några vågade att starta eget
litet företag. Vilken vacker bild!
Vi uppmanar därför dig att
fortsätta ditt stöd under det
kommande året, både ekonomiskt
och andligt, vilket bidrar till
förändringar av våra barns liv.
Låt oss fortsätta att erbjuda
övergivna barn en familj under 2018.
Vi vill försäkra dig om att din hjälp,
oavsett hur obetydlig det kan tyckas,
kan förändra inriktningen för ett
barns liv och det är det vi inbjuder
dig att vara en del av.
Välsignelser till dig!
Simona Puscas

I följande rader får du
läsa några tankar som
delas av Ghita och
Maria Cozma, föräldrar
i Villa Falköping:

Salomo säger: “Låt dina ögon
se rakt framåt”.
Vi vet att varje barn som
kom till vårt hem bar på en
känslomässig börda av sorg,
förtvivlan och osäkerhet
angående deras framtid. Vi
försöker nu hjälpa dem att bli
av med den bördan och sluta
titta bakåt och hålla blicken
framåt istället. Några av barnen
tillåter oss snabbt att hjälpa
dem, men andra väljer för en
tid att fortsätta bära sina bördor
på ryggen, vilket hindrar dem
springa fritt.
Vi försöker lära barnen
att familjen är ovärderlig och
om någon har skadat dem, är
förlåtelse den hälsosammaste
och vackraste saken till läkedom.
Eftersom barnen är många
blir det små konflikter mellan
syskonen ibland. Detta löser
vi tillsammans på ett naturligt
sätt. Även om vi inte är den

perfekta familjen och de perfekta
föräldrarna som vi önskar vi
var, vet vi att barnen är glada att
vara här och dom kommer ihåg
tiden när de inte hade tillräckligt
med mat, kläder, värme eller
föräldrar hemma som fanns där
för att hjälpa dem med sina läxor
eller leka med dem.

Vi hoppas att den tid de
växer upp hos oss i familjen
på Caminul Felix är till nytta
för dem och att det kommer att
påverka deras framtid positivt.
Ghita och Maria Cozma,
föräldrar i Villa Falköping

Maria Iuhas är 10 år gammal.
Hon kom till oss i familjen på
Caminul Felix 2011 tillsammans
med en bror och en syster. När
Maria var 4 år lämnade hennes
mamma hemmet utan något
meddelande och flyttade in hos
annan man.
Maria och hennes syskon
lämnades med en 80-årig mormor,
som tog hand om dem så länge
hon kunde. Sedan togs barnen av
myndigheterna och bodde för en
tid på en institution innan de kom
de till Caminul Felix.
Maria är duktig i skolan och
går i 3: e klass. Hon har många
goda vänner och har anpassat sig
mycket bra.
Hennes favoritämnen i skolan
är engelska, matematik och sport.
Hon älskar fotboll, så vi tar henne
till fotbollsträning två gånger
i veckan. När hon växer upp
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vill hon vara en “bollspelare”,
vilket för henne innebär att bli
fotbollstränare.
Hennes favoritfärger är vit,
svart, grön, brun och blå. Hennes
favoritdjur är hundar, katter,
hamstrar och hästar. Vid frukost
njuter hon av att äta mjölk och
flingor eller Nutella smörgåsar.
Hennes favoritmat är gröna ärter
och yoghurt och hennes favorit
frukter är bananer och äpplen.
Maria är ett barn fullt av energi
och empati och har ett stort hjärta.
Hon är alltid glad, optimistisk och
hon älskar barn.
Maria Cozma - mamma i Villa
Falköping, Caminul Felix nr 2

Hälsningar från
fadderkontoret
Ett riktigt Gott Nytt år till er
alla faddrar och vänner!
Tack till er alla faddrar,
privatpersoner, församlingar med
flera som skickat julgåvor och
paket till oss. Ni skall veta att det
betytt så mycket. TACK! Nu är vi
laddade att ta nya tag och fortsätta
arbetet med lika stor iver att ge
övergivna barn en familj. Vi slutar
aldrig att inspirera er att berätta
för era familjer och vänner om
Caminul Felix. Uppmuntra dem
att bli faddrar eller ge stöd till
verksamheten. Det är fortfarande
så många barn som behöver en
mamma, pappa och familj.
Ellie Filip och Lisa Hörnberg

Annonsblad 2018

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

– Helt utan månadskostnad!
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2 595:-

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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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.

Kristen TV

All info finns på vår hemsida:
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