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Kära vänner och understödjare,

Det är en glädje att skriva till er er och säga tack för ert omfattande 
stöd för våra barn och stöd för hela verksamheten.  Vi är så glada för 
allt ni gör, för vartenda ord av uppmuntran och era varma öppna 
hjärtan för barnen.  Ert stöd med pengar hjälper oss att möta de 
lekamliga, emtionella och fysiska behoven, och er kärlek som ibland 
ser ut att nå långa sträckor över land och vatten, visar barnen att de är 
värdefulla, att de är älskade och uppskattade.

En vän till verksamheten som är älskad av många i Felixarbetet, 
skrev till oss om upplevelsen för en förstaklass grupp barn som 
med sin lärare såg på en bild av en familj.  Barnen i klassen såg att 
ett av barnen i bilden hade inte samma hårfärg som alla andra.  En 
av eleverna i klassen kom med tanken att det barnet hade blivit 
adopterat. En liten flicka i klassen sa, “Jag vet allt om adoption.  Jag är 
adopterad.”

“Vad betyder det att vara adopterad?”, frågade ett av barnen.
Den lilla flickan sa, “Det betyder att du växte i mammas hjärta 

istället för i hennes mage.”
Ett så enkelt sätt, om än så djupt identifierat… att växa i någons 

hjärta!

Kära vänner, genom det stöd du ger, ger du inte bara dessa barn ett 
hem, en familj och känsla av trygghet.  Du ger så mycket mer genom 
att påvisa att de tillhör någon, att de har fått en plats i någons hjärta 
och för det tackar vi dig varmt.

Gud välsigne er alla!
Simona Puscas



Caminul Felix är en plats 
med en vacker by-gemenskap.  
Den är gjord av barn och vuxna, 
och vänskapen är avgörande 
för att harmoni skall finnas där 
och att gemenskapen skall vara 
konstruktiv och effektiv.

Vi har bott i denna 
kommunitet i mer än 15 år 
och vi är glada att få vara 
omgivna av sanna vänner.  De 
har växt till att alltid finnas där 
för oss.  Vänskapen vi lever i 
sträcker sog bortom att vara 
kollegor.  Tillsammans kan vi 
dela vår glädje och sorg som 
vi möter.  Tillsammans har vi 

byggt underbara minnen, och 
dessutom byggt upp viktiga 
gemensamma projekt för en 
bättre framtid.

Vi är så glada att få leva och 
arbeta i denna gemenskap, 
tillsammans med människor 
som delar principer och 
värderingar.  Vi står solidariska 
med varandra, stödjer varandra i 
arbetet för barnen vi gavs.

När vi ser barnen växa och 
mogna, önskar vi att de också 
skall komma till insikt om sann 
vänskap alltmer och inse värdet 
av att vara ärliga, goda, pålitliga, 

osjälviska och hjälpsamma i 
relation till alla omkring sig.  
Detta lär vi dem, men mest 
önskar vi att de skall se dessa 
kvaliteter i våra liv så att vi alla 
kan se våra karaktärer utvecklas.

Det sägs att vänskap är 
som en oas i vildmarken, en 
bris i brännande hetta i öknen.  
Detta är en bra beskrivning av 
vänskapen i Caminul Felix.  Vi 
ser att vi alla står för varandra 
och våra barn. Vi är välsignade 
genom mångas er vänskap.

Vi tillönskar er alla det bästa 
och må vi alla kunna åtnjuta 
varandras vänskap.

Gud välsigne er!

Ovidiu och Loredana, 
Felixföräldrar i Hus 1,  

Caminul Felix 1.

Vi skulle vilja ge dig 
möjlighet att läsa 
Lordeana och  
Ovi Csoka tankar,  
de är föräldrar i Hus 1.
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Barnberättelse
Vi är alla födda in i denna 

världen med behov av att tillhöra 
någon.  Vi önskar veta att vi 
finner den som vi kan kalla “vår”.  
Det är dessa närstående som gör 
att vi vågar vara oss själva med 
dem.  Jag är en av dem som – 
under mina barnaår – längtade 
efter kärlek, att vara sedd och 
accepterad och att veta vart 
“hemma” fanns.

För det första kan jag säga att 
om det inte var för Guds omsorg 
hade Caminul Felix inte funnits 
idag.  Men hans omsorg om mig 
och oss alla bevarade våra hem.

Caminul Felix kom att bli mitt 
Löftesland som barn.

Där fick jag växa upp i en 
hälsosam miljö, en som var olikt 
allt annat jag levt i.  Det kom att 
bli bönesvaret för mig, på mitt 
hjärtas längtan och outtalade bön.

Gud vakade över mig så att jag 
kom till insikt om att jag hade ett 
hem, att jag var trygg som liten 
flicka,  och dessutom att jag kom 

Idag är jag en ung vuxen, 
och jag ser tillbaka på mina 
barndomsår med stor glädje.  Jag 
ser Guds godhet och trohet mot 
mig och hans oerhörda kärlek.

Jag är nu vuxen, och jag vet 
att det kommer med ansvar.  Jag 
har sett vad en hälsosam, vacker, 
Jesus-centrerad familj betyder i 
rätt tid.  Det strävar jag efter och 
längtar till för min egen framtid.  
Som varje vuxen dotter vill jag 
lämna boet, nästet, och börja leva 
med principerna jag sett vara 
så bärkraftiga i min familj.  Jag 
älskar förvandlingen i livet där 
jag får bära ett moget ansvar, men 
alltid bevara Guds ledning i mitt 
liv i min framtid med familj, make 
och barn. Jag vet vad människor 
runt omkring mig har givit mig 
och värderar mina Felixföräldrar 
innerligt.  Caminul Felix är en 
avgörande del av Guds ledning.

Maria Gabor, Hus 1 – Caminul Felix # 1

att inse vem Gud var och att han 
hade adopterat mig in i sin familj.  
Det är det bästa som någonsin har 
hänt mig.

GDPR (General Data Protection Regulation)
Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PuL) av EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).
Avsikten är att vi som individer inom EU ska skyddas från att uppgifter om oss privat ska kunna missbrukas och 

felanvändas. Av den anledningen har Caminul Felix tagit fram en Integritetspolicy. (Se nedan).
Till dig som fadder, månadsgivare, mottagare av nyhetsbrev eller som av annan anledning finns i vårt register vill vi 

säga att du ska känna dig trygg. Litar du på oss att vi följer vår policy behöver du inte göra något. Vill du att vi tar bort 
de uppgifter vi har om dig, så ber vi dig ta kontakt med oss så ordnar vi naturligtvis det.

Mer information kan du läsa på det bifogade dokumentet.



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

*

*

*

*

Sommarhälsningar från 
fadderkontoret!

Även om vi nu befinner oss 
mitt i sommarledigheten för våra 
familjer, fortsätter arbetet som 
vanligt. Nya barn väntar på att 
flytta in i en ny familj och  få börja 
ett nytt liv. Här är det ingen vila, 
och vi gör allt vi kan för att säga 
ja till alla de förfrågningar som vi 
får från myndigheterna att öppna 
våra dörrar för en liten flicka eller 
pojke. Därför fortsätter  vi att be 
dig att berätta för din familj och 
vänner att bli faddrar till ett barn 
eller till Caminul Felix-arbetet.

Tack till er alla som svarade 
på vårt upprop om att skicka 
en extra gåva till våra familjers 
sommarledigheter. Denna veckan 
av ledighet tillsammans som 
familj betyder mycket för dem. 
Tack!

Ellie 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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