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Kära faddrar och vänner,
Vi är glada att skriva till er
igen och vi vill önska en fin
Påskhelg!
“Frälst av nåd – berörd av
adoption” är ord som beskriver
det vi firar den här tiden av året
- en uppståndelsedag som vi är
tacksamma för. Det är dagen då
vi erbjöds frihet, frid och hopp
om ett nytt liv, och ja, dagen då
vi erbjöds möjligheten att bli
adopterad in i den kungliga
familjen.
I en mycket mindre skala,
men med stor inverkan
försöker vi kopiera det här
exemplet genom att erbjuda
övergivna barn en familj där
dom får uppleva frid, trygghet
och kärlek.
Căminul Felix
Calea Sântandrei, nr. 120
Oradea 410238
Bihor, Rumänien
Tel. +40 (0)745 628 120
Fax. +40 (0)259 427 432
Kontaktpersoner:
Simona Puscas / Ellie Filip
E-post: cf@caminulfelix.org
Hemsida: www.caminulfelix.ro

Detta är vad som hände med
Mihaela. Ni kan läsa nedan
vad hon själv skriver. Hon är
idag en tonåring som kunde ha
varit en av de många barn som
finns registrerade i den statistik
som fosterhem presenterar. Nu
bor hon i en familj på Caminul
Felix sedan många år. Här
har hon växt upp, utvecklats
harmoniskt, fått uppleva hopp,
kärlek och fått drömmar för sin
framtid.
Vi kan därför garantera att
ditt stöd har stor inverkan på
övriga av våra barns liv. Det
Insamlingsstiftelsen
Caminul Felix Sverige
Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås
Kontaktpersoner:
Maria och Jörgen Lindberg
Tel. 0140 151 00
E-post: info@caminulfelix.se
Hemsida: www.caminulfelix.se

gör att arbetet kan fortsätta.
Från djupet av våra hjärtan
tackar vi er för värme, kärlek
och hopp in i våra barns liv och
vi önskar er alla ett överflöd
av välsignelser, en lycklig påsk
och en vacker vår!
Med stor kärlek
Simona Puscas

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH 1239006495

Tankar som delas av Ghita Cozma, far i
Villa Falköping hemmet
Tack vare er har våra barn fina möjligheter
att uppnå stora saker i livet. Vi försöker stödja
våra barn med att se möjligheterna för sina liv.
Att man har kommit att växa upp på Caminul
Felix betyder inte ett misslyckande. Den bästa
för dem är att använda denna möjlighet till
att utvecklas och växa fysiskt, intellektuellt,
emotionellt och andligt.

och finns med i barngrupperna. Hon har goda
planer för framtiden och siktar högt för sitt liv.
Det är en stor glädje för oss att se Mihaela
och vi ber att fler och fler av våra barn bli
ansvarsfulla vuxna och också glädja er alla som
har valt och fortsätter att ge av era resurser så att
våra barn kan få ett nytt liv. Tack!
Ghita Cozma-far i Villa Falköping huset.

Mihaela är ett av våra barn som sett
möjligheten i att ha fått ett nytt liv. Hon
presenterar fina resultat i skolan och vill fortsätta
studera på universitet i framtiden. Hon spelar
mandolin, är ambitiös, tycker om att gå i kyrkan
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.

Barnberättelse
Som liten växte jag upp hos min mormor.
Det berodde på att min mamma inte ville
ta hand om mig. Jag var ett lydigt barn och
jag tyckte om att hjälpa mormor att mata
kycklingarna och getterna. Men, jag tyckte
inte om att mata grisarna, eftersom de var för
bullriga och det luktade riktigt illa. Jag tyckte
om att leka med hunden som vi hade. Jag fick
gå med mormor till affären och fick följa med
morfar att fiska. Detta tyckte jag om.
Det finns också många obehagliga minnen
hemma som jag inte vill prata om. Men mitt liv
var ganska fint tills min mormor blev sjuk och
inte längre kunde ta hand om mig. Inte långt
efter att hon blev sjuk togs jag tillfälligt till ett
fosterhem tillsammans med mina syskon. Vi
stannade där i ungefär två månader. Vi var
bland de yngsta barnen i fosterhemmet. Efter
några månader kom vi till Caminul Felix. När vi
kom hit, kommer jag ihåg att många barn kom
och välkomnade oss och genast tog dom med
oss ut och lekte. Jag kände mig snart hemma och
fick många vänner i mina nya syskon. Idag har
jag många fina minnen som mina födelsedagar
som vi har firat uppe i bergen eller en gång när
vi var vid havet. Jag har varit på läger och varit
på resor tillsammans med min familj.

Jag tycker om att läsa och att spela basket
och min favoritfärg är blå. När jag växer upp
vill jag bli apotekare, men jag kan ändra mig. I
framtiden ser jag mig själv med den familj som
jag ska bygga och som jag aldrig kommer att
överge.
Mihaela Iuhas, Villa Falköping hemmet,
Caminul Felix nr 2
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Hälsningar från fadderkontoret
Med stor glädje skriver vi till
er igen. Ni våra fina och trofasta
vänner som ger stöd till arbetet.
Mycket händer i våra Felix-byar,
eftersom det är ett generations-skifte
i familjebyarna. Familjer flyttar ut när
barnen blivit vuxna och står på egen
ben. Familjehemmen måste målas om
och fixas till för att en ny familj ska
flytta in. Vi är så tacksamma att se de
nya unga par som går in i kallelsen att
bli husföräldrar. Felix familjen växer.
Tack för ert stöd och glöm inte
att hjälpa oss att inspirera fler att bli
faddrar Vi behöver det för våra nya
barn som väntar att få flytta in.
Eli Filip Lisa E Hörnberg

Annonsblad 2019

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

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
– Helt utan månadskostnad!
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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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