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Kära vänner och faddrar,
Vi är glada veta att ni finns där och stöder oss i arbetet! Tack för att ni år 

efter år fortsätter att investera i Caminul Felixarbetet. Det finns pojkar och 
flickor i våra familjer som är beroende av ert stöd. Det en stor uppmuntran för 
oss att varje dag fortsätta investera i dessa barn som har anförtrotts oss åt att 
vara mamma och pappa för.

Jag vill dela med mig av en tanke som jag har hört, vilket säger “Om vi 
vill ha en varaktig inverkan på världen, måste vi investera i människors liv 
och om vi vill maximera denna investering, då måste vi investera i dessa 
människor sedan de är små”. Därför uppmanar vi dig att påverka dagens och 
morgondagens värld genom att stödja ett barn och veta att det omdanar ett liv 
som verkligen kan leda till förändring av en hel värld.

Vi önskar er en vacker och fin sommar, njut av det tillsammans med era 
nära och kära!                Simona Puscas

Studiefonden
Någon sa en gång: “Enbart kärlek 

sprider rötter i alla riktningar, och dessa 
rötter leder till liv och föder nya träd.”

När jag ser tillbaka på mitt liv, för 
arton år sedan, inser jag att Guds hand 
varit med mig hela tiden. Trots att jag 
växte upp i en dysfunktionell familj där 
slagsmål och slag var en daglig förekomst 
var Gud där bredvid mig. Han gav mig 
styrka att efter varje fall ändå gå vidare 
och försäkrade mig om att dagen skulle 
komma när allt detta skulle vara över. 
Den dagen kom tidigare än vad jag hade 
vågat hoppats på. Det var dagen jag kom 
fram till min nya familjs hem.

Trots att sjutton år har gått sedan dess 
minns jag den första dagen jag kom fram 
till Caminul Felix som om det var igår. 
Det var en kall dag i slutet av november. 
Jag gick in i ett stort och vackert hus fyllt 
med lukten av kanelkakor och min syster 
och jag blev välkomnade av många glada 

och nyfikna barn. Jag var väldigt lycklig 
av att ha mitt eget rum, många leksaker, 
fina kläder, god mat och många andra 
saker jag hade saknat tidigare. Men en 
av de stora välsignelserna var och är 
fortfarande de människor som jag kallar 
mina föräldrar. De visade mig hur en 
riktig familj är, en familj där det finns 
kärlek, förståelse, tro,  >> pg.3
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“Det finns rum för fler ...”
När vi ser tillbaka på de sjutton år 

som vi har arbetat som föräldrar på 
Caminul Felix, kan vi säga att vi har 
haft en pågående väntan på det mesta. 
Först väntade vi på att ta emot de första 
barnen. Sedan väntade vi på att huset 
skulle bli fullt av barn. Väntetiden har 
varierat. Ibland väntade vi i en vecka, 
andra gånger i sju månader, för några 
av våra barn var väntetiden två år. Detta 
har inte varit lätt för oss.

Det finns många frågor som väntar 
på ett svar när ett nytt barn flytta in: 
Var ska de nya barnen sova? Var ska 

de sitta vid lunchbordet? Kommer det 
finnas plats för oss i bilen nästa när 
vi går till skolan? Ska jag dela mina 
leksaker? Kommer den nya pojken eller 
tjejen att älskas mer än mig? Vi skulle 
kunna fortsätta med de frågor som 
uttrycks eller bara tänks av våra barn. 
Under dom sjutton år som vi förmedlat 
till våra barn att vi alltid har plats för 
andra, om vi relaterar till dem med 
kärlek. Kärlek gör plats för mer vid 
bordet, hjälper oss att dela våra leksaker 
och vi kan sitta närmare varandra i 
bilen. Som ett gammalt ordspråk säger 
”Ett stort antal bra människor kan passa 
in i ett litet ställe”.

Sedermera väntar vi på de nya 
barnen i vårt hem, för att integrera 
dem i vår familj och in på dagis eller i 

skolan. Vi hoppas ivrigt på att var och 
en av dem skall hitta sin plats i familjen. 
Vi ser fram emot att ett ömsesidigt 
förtroende skall byggas så att deras inre 
kan finna den frid de längtar efter. 

Efter några dagar, veckor eller 
månader ser vi att de har hittat sin plats 
i vår familj. De är hemma! Det är en så 
stor glädje när de presenterar oss för 
sina bekanta som mamma eller pappa, 
och de barn de lever med kallas deras 
bröder och systrar. På kvällen går de 
till sängs utan bekymmer och sover 
fridfullt genom natten.

Ibland vet vi inte vad imorgon 
kommer att medföra, men en sak vet 
vi och det är att i vårt hem på Caminul 
Felix kan vi känna oss trygga. 

Csaba & Betty Zefer - Föräldrar i Santa 

I följande rader delar 
Betty och Csaba Zefer, 
föräldrar till 20 barn, 
en glimt av vad de 
upplever i arbetet på 
Caminul Felix:

Cruz hemmet, CF2



Barnberättelse
Márta Mónika Micle föddes den 1 

december 2003 i Oradea. Hon har inga 
biologiska syskon. Hon hade aldrig den 
sorts barndom som alla barn drömmer 
om, särskilt de som är det enda barnet i 
en familj.

Efter att hon föddes hade hon 
en mamma, en pappa och mor och 
farföräldrar. När det var dags för henne 
att börja på dagis började hon gå på ett 
privat dagis som tillhörde en kristen 
församling och allt tycktes vara på väg i 
rätt riktning riktning. Vad som inte kunde 
ses från utsidan var problemen som 
började besvära familjen.

Mártas föräldrar kom till den punkten 
att de inte längre kunde komma överens. 
På kort tid skilde sig föräldrarna och 
den lilla tjejen hamnade i mammans 
vård. Mamman försökte möta behovet 
av att både vara en mamma och pappa, 
vilket ledde till ett brutalt beteende av en 
tidigare kärleksfull mamma. Snart var det 
uppenbart att mamman hade psykiska 
problem och hon diagnostiserades 
med schizofreni och placerades ofta på 
mentalsjukhus och det var uppenbart att 
hon inte längre var förmögen att uppfylla 
sin föräldraroll. 

Mártas mormor gick igenom 
flera operationer och hade allvarliga 
hälsoproblem och kunde inte  erbjuda 
Márta den hjälp hon behövde. Så blev 
Mártas tidiga barndom. Márta kom till 
oss på Caminul Felix den 23 november 
2012, efter att ha placerats i fosterhem. 

om hon var nästan nio år gammal.
Efter en vecka hos oss firade vi 

hennes födelsedag. Vi förberedde en 
tårta med ljus och även kakor och 
presenter. Vi blev mycket förvånade när 
hon berättade för oss att hon aldrig hade 
fått en födelsedagspresent och aldrig 
haft en tårta med ljus tidigare. En vecka 
efter hennes födelsedag ville hennes 
mamma lämna sjukhuset och besöka 
sin dotter. När Márta hörde att hennes 
mamma skulle besöka henne, gömde hon 
och ville inte ens se sin biologiska mor. 
Fortfarande håller hon ett visst avstånd 
till henne.

Under veckorna som följde, i början 
av andra terminen började Márta på 
en annan skola där hon kunde vara 
tillsammans med en annan flicka från vår 
familj. Márta integrerades mycket bra 
i den nya miljön, med hjälp av hennes 
lärare och hennes nya syster. Hon lärde 
sig att fatta beslut på egen hand och att 
kommunicera med människorna omkring 
henne. På Caminul Felix får hon den 
kärlek, trygghet, omsorg och skydd hon 
aldrig tidigare haft.

I sommar skall Márta bestämma 
vilken inriktning hon skall väja för att 
söka till en gymnasieutbildning i höst. 
Vi ber att Herren ska leda och skydda 
henne så att hon alltid får leva ett verkligt 
lyckligt liv. 

Csaba Zefer - far i Santa Cruz House, 
Caminul Felix 2

Som följd av de saker hon gått igenom var 
hon var mycket osäker och rädd. Då visste 
vi inte mycket om henne och det var svårt 
för oss att komma henne nära då hon inte 
förtäljde något om hennes förflutna, även 

pg.1>> tålamod och uppmuntran ...  Även om jag ibland tog 
för givet mycket av vad det gjorde så visade dom dej mig kärlek 
och tålamod. Även om jag nu inte har bott hos dem sen några år, 
besöker jag dem ofta. Jag bor bara några hus borta från dem, så 
på morgonen dricker vi vårt kaffe tillsammans och på kvällen är 
vi glada över att se varandra och prata om hur dagen gick eller 
att ha andra aktiviteter tillsammans.

Om jag för flera år sedan var ett barn vars framtid inte 
verkade så lovande, ser jag idag en framtid som öppnat många 
möjligheter för mig. För allt detta är jag tacksam för mina 
föräldrar som trodde på mig, uppmuntrade mig och erbjöd mig 
allt sitt stöd. Jag är lika tacksam till er som genom ert stöd har 
varit där för mig och för andra barn som jag. Jag inser att jag inte 
ens kan hitta de rätta orden för att uttrycka min tacksamhet till 
det stora antalet människor som har bidragit till den radikala 
förändringen av mitt liv. Ord verkar dåligt och otillräckligt när 
det gäller att säga tack för alla dina insatser och stöd för mig 
under många år. Jag kommer ändå att hålla mig till samma 
enkla och vanliga, men helhjärtade och uppriktiga TACK. Det 
uttrycker min glädje och respekt för allt ni har investerat i mig, i 
mitt liv och inte minst i min utbildning.

Min examen från högskolan öppnade ett nytt kapitel i 
mitt liv, ett kapitel som säkert kommer att följas av andra 
kapitel som jag ser fram emot. För närvarande arbetar jag som 
personalledare för ett multinationellt företag som producerar 
delar till olika bilar och telekommunikationer. Jag tycker 

verkligen om vad jag gör med de många nya utmaningar jag 
möter varje dag.

Ditt stöd är inte bara en gärning utan en handling som 
medfört lycka, förverkligande, motivation och tacksamhet. 
Därför vill jag än en gång säga tack av hela mitt hjärta för det 
faktum att jag är en bland dem vars drömmar har börjat att gå i 
uppfyllelse. 

Må Gud välsigna och belöna er rikligt för allt ni gör för små 
barn som har stora drömmar!

Med tacksamhet, Loredana Roxana Anca

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.



Annonsblad 2018
Från ett av många barn. TACK ! 
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

*

*

*

*

Fadderkontoret
Sol och värme har nu kommit till 

oss igen. Det är fantastiskt att se hur 
naturen lever upp. Så gör också våra 
barn och familjer på Caminul Felix. Nu 
går barnen och ungdomarna in i en tid 
med många examens arbeten i skolan. 
Många skall söka in till gymnasiet 
eller något universitet. Andra skall 
börja jobba. Som alltid inför sommaren 
kommer vår uppmaning om extra stöd 
till de semestrar de gör tillsammans 
som familj uppe i bergen eller på något 
annat ställe. Några av ungdomarna 
väljer att åka på läger tillsammans med 
kamrater. Kan ni vara med och ge ett 
stöd till denna viktiga sommarvecka 
för våra barn och familjerna är vi 
tacksamma. Detta medför en extra 
utgift för oss på Caminul Felix och vi 
ser det som en viktig sommarvecka 
som vi vill prioritera.

Eli Filip och Lisa E Hörnberg

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. 
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