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Nu är det tid att fira Påsk och det en högitd som vi alla gläder
oss över. Vi önskar att ni skall få tid att koppla av och umgås under
ledigheten som blir.
Vi gläder oss med våra barn som tidigare lämnats utan familj, att de
nu får uppleva frid och trygghet i sin Caminul Felix familj. Ett hopp
har givits dem som kommer att forma deras fortsatta liv.
Genom att ni finns med och stödjer arbetet kan vi tillsammans ge
barn ett nytt liv. När vi ser våra barn vet vi att ingen har rätt att förstöra
ett barns själs skönhet. Vi vet ändå att när detta skett är kärleken vad
som kommer att sätta saker i ordning. Därför vi är glada och tacksamma
för barnen som flyttat in till oss. Dom har blivit oss mycket kära och
finns i våra hjärtan. Vi ser barnen blomma ut eftersom de nu har en
familj att tillhöra, och de har människor att älska och bli älskad av.
Det finns många människor som stöder vårt arbete, många av er
vilka vi bara känner till namnet på.
Till er alla vill vi säga tack! Det är en uppmuntran för oss att ha er
med oss som en viktig del i arbetet och vi uppskattar den trofasthet
som ni ger stöd med för våra barn.
Vi önskar er alla en underbar vår, full av välsignelser!
Simona Puscas

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 ber dig att läsa några
tankar som delas av
Daniel och Mia Gligor,
föräldrar i Trinity
hemmet

I vart och ett av våra
liv kommer det en dag en
utmaning då vi känner att vi är
närvarande på olika sätt. I vilken
utsträckning lyckas vi lyssna
bortom vår egen hörsel? Hur gör
vi det i ett hus med tio barn och
vad händer om vi inte gör det?
En dag när vi åt lunch med
några goda vänner, sade ett av
våra barn att han ville vara den
siste som avslutade måltiden,
och sade att vi inte borde oroa
oss för maten, för den är väldigt
god. “Jag har bara lärt mig att
äta med alla sinnen”, förklarde
han senare.

I vår relation med våra
barn ser vi dag för dag hur de
önskar och vi skall vara helt
där med hjärta och sinne för
dem hela tiden. De frågar oss
en fråga och efter att vi svarat
på den kommer de tillbaka med
samma fråga igen. Vad har vi
utelämnat?
Vi går upp på morgonen och
förbereder vår dag med tankar
om vad vi skall göra, saker som
skall lösas, var vi skall gå, när vi
skall komma hem och tankar om
våra barn. Vi försöker börja varje
morgon med glädje?

Eftersom Gud skänker oss
gränslös kärlek dag för dag,
kan vi glädas varje dag och ha
gemenskap med varandra.
Vi är medvetna om er närvaro
i arbetet och när vi ser Guds
avsikt i tankar och planer så
tydligt definierade - att återföra
barnen till Hans närvaro, genom
kärlek i den nya familjen fylls vi
av glädje.
Låt oss tillåta våren att
plantera denna tanke inom oss,
nämligen att vara medveten om
varandra, vara vakna, att vara
fullt närvarande där vi är.

Det var en dag tidigt på våren
när vi åkte för att möta Adi och
hans bror, Iosif för första gången.
Adi var fyra år gammal och
hans bror var ett och ett halvt år
gammal. De bodde båda på ett
sjukhus på olika avdelningar.
Bröderna hade varit där i över
ett halvt år när vi kom på besök.
Det var en av deras många långa
vistelser på sjukhuset, där deras
mamma hade lämnat dem.
Vi hittade Adi i en spjälsäng,
där han kom att spendera en
stor del av dagen, sällan kom
han i kontakt med någon. Ibland
kom ett team av volontärer för
att leka och umgås med barnen.
Vi kommer fortfarande ihåg
den förvånande reaktionen Adi
hade när vi tog honom ut från
sjukhuset, det ögonblick som han
kände vinden för första gången.
Han var rädd så han skakade.
Vi vet inte hur mycket tid Adi
hade spenderat utomhus tidigare
och han hade definitivt haft
mycket lite social kontakt. När
han kom in i vårt hem kysste han
våra händer. Det var förmodligen
det sätt hur han lyckades få
sjuksköterskans uppmärksamhet
på sjukhuset. Därefter följde
månader då Adi lärde sig
dagligen hur man kommunicerar,
hur man spelar, utforskar naturen,
att äta sig själv, att uttrycka sina
känslor. Varje litet framsteg gav
oss en anledning att fira. Vi vet

Barnberättelse

inte mycket om hans släkt. I Adis
papper finns ingen pappa, och
hans mamma kom aldrig för att se
honom. Från vad folk på sjukhuset
berättade vet vi att varje gång han
kom till sjukhuset så kom han med
skador och blåmärken, med en
orolig sömn, som gjorde att han
ofta skulle vakna upp och gråta
av rädsla. Adis sömnstörningar
fortsatte att visa sig efter att han
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kom in i vårt hem, särskilt under
det första året. Adi är åtta år
gammal idag och går i första
klass. Vi är stolta över honom,
stolt över alla de framsteg han har
gjort i sin utveckling, men främst
för att han idag vet att hand tillhör
en familj. Han vet att han har en
mamma och pappa och bröder
och systrar. I skolan har han
fortfarande inlärningssvårigheter,
men när han kommer hem där
han finner sin plats blir han
dagligen bekräftad att han är
värdefull och dyrbar. Han har en
källa i oss där han kan få näring
och en hälsosam tillväxt i familjen.
Ibland kommer Adi till oss och
frågar oss, “Hur har jag varit
idag? Har jag varit bra? “ Så vi
tar honom in i denna vackra miljö
skapad av Gud - familjen - och vi
berättar saker till honom själv hur
Gud ser honom, med potential,
skönhet och värde. Således ser vi
hur han tar emot förtroende och
blommar upp. På Caminul Felix,
genom många människors öppna
hjärtan, har Adi fått chansen att
finna läkande för sitt hjärta, han
har fått en lycklig barndom och ett
nytt liv. Tack för att ni är en del av
bygglaget av förändrade barndom
och liv.
Med tacksamhet,
Mia och Dani Gligor,
föräldrar till tio barn,
Trinity hemmet Caminul Felix nr 2

Hälsningar från
fadderkontoret
Våren är här och vi njuter av
dom första vårblommorna och
fåglarna som börjat sjunga igen
efter en lång vinter. Barnen och
ungdomarna ser redan fram emot
att snart så kommer sommaren
och med den ledighet från skolan.
Med stor tacksamhet ser vi
hur nya barn flyttar in till de olika
familjerna på Caminul Felix och
får ett nytt liv och en ny framtid.
Många resor arrangeras av
Caminul Felix körerena och andra
grupper för att presentera arbetet,
och inbjuda till engagemang att bli
faddrar och ge stöd. Vi inbjuder
er att också vara med genom att
berätta för era familjer och vänner
om möjligheten att bli faddrar och
gåvogivare. Hör gärna av er till
oss.
Eli Filip och Lisa Hörnberg
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Från ett av många barn. TACK !
För företag, organisationer och vänner - till barnens bästa!

– Helt utan månadskostnad!

Paket 1:

1 190:-
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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

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

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:

KKS-Service
i Kronobergs AB
Jupitervägen 25
352 64 VÄXJÖ
070 - 991 64 75

