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Kära faddrar och vänner,
Med stor glädje skriver vi till er
igen. Dom flesta av er har vi aldrig
träffat, men vi uppskattar er mycket
och du skall veta att ni är som bränsle
är till en bil. Det kanske inte är den

koppling bildades mellan mig

finaste jämförelsen, men det uttrycker

och den här extremt blygsamma

verkligen sanningen och utan ert stöd

damen, vars inre rikedom går långt

skulle vi inte kunna fungera.

bortom den ekonomiska aspekten,

Några gånger om året får jag

och denna kontakt har nu funnits

telefonsamtal från en vän. Jag kallar

i flera år. Den snälla och varma

henne min vän eftersom vi har några

rösten och de uppmuntrande ord

gemensamma intressen, som vår

som jag hör från den andra änden

kärlek till Gud och vår kärlek till

av ”linjen” uppmuntrar ofta mitt

de som av olika skäl har lämnats

hjärta och försäkrar mig att vi inte

utan hem och familj. Med tanke på

är ensamma och att det finns många

stort bidrag till utvecklingen i arbetet

hennes ålder kan jag nästan hänvisa

människor som hon som tycker om

och förvandlingen i barnens liv.

till henne som min mamma. Hon är

oss och möter våra behov även om

Vi önskar er ett år fyllt av

en kvinna som i åratal tillsammans

vi aldrig har träffats. Vilken enorm

välsignelser och vi uppmuntrar er

med sin man stött arbetet trots att de

uppmuntran det är för oss!

att även i år bli en välsignelse för

lever på sina blygsamma pensioner

Därför vill vi åter igen försäkra er

och hanterar sina pengar mycket

om att vi i hög grad värdesätter varje

noggrant för att klara sig. Vi har

bön, varje ekonomisk insats och varje

bara träffats en gång. En omedelbar

uppmuntran. Alla dessa saker är ett
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dem som behöver ett hem, dem som
behöver en familj!
Med tacksamhet,
Simona Puscas
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I följande rader kan ni läsa några
tankar som delas av Dana Suciu,
mamma i Ohio huset:
Jag vill börja med att tacka er som troget stödjer
arbetet. Gud har verkligen välsignat oss alla med sin
närvaro under året som ligger bakom. Vi vet också att han
finns med oss under året som ligger framför.
För 16 år sedan blev vi en del av det här arbetet då vi
övertygats om att det bästa sättet att hjälpa ett övergivet
barn är att ge dem en familj. Vi gick in arbetet med
önskan att ge glädje och kärlek till dem som skulle bli
”våra barn”. Vi har nu länge haft tolv barn i vårt hem att
älska, ta hand om och fått forma deras liv och framtid.
Vad är kärlek? Vad innebär det att uppfylla budet att älska
sin nästa?Är det genom att ge plats för en annan i sitt liv?
Det är vad vi försöker göra varje dag på olika sätt.
Följande historia som jag nyligen läste, återspeglar
lite av våra försök att göra skillnad i livet för någon som

”Wow! Det är väldigt fint av dig!” Sa jag.

behöver det stöd som vi kan ge.

Kvinnan fortsatte: ”Varje söndagsmorgon tillbringar
jag några timmar vid denna sjö och hjälper ut dessa små

”Varje söndag morgon joggar jag runt en park nära
mitt hem. I en del av parken finns en sjö. Varje gång jag

sköldpaddor. Det är mitt sätt att göra skillnad. ”
”Men lever inte de flesta sötvatten-sköldpaddor sina

joggar vid denna sjö ser jag en äldre kvinna som sitter

liv med alger och annat som hänger från sina skal?”

vid vattnet med en liten metallbur bredvid henne. Förra

Frågade jag.

söndagen fick min nyfikenhet mig att börja prata med

”Jo, tyvärr gör dom det,” svarade kvinnan.

kvinnan. När jag kom närmare insåg jag att metallburen

Tror du inte att din tid skulle kunna användas

bredvid henne var en liten fälla. Det var tre sköldpaddor

bättre? Jag menar, jag tycker att dina ansträngningar

som långsamt gick runt på fällans botten. Den äldre

är beundransvärda, men det finns ju så många

damen hade en fjärde sköldpadda i knät och sköljde

sötvattenssköldpaddor som bor i sjöar runt om i världen

försiktigt skalet med en svamp och pensel.

och 99% av dem är inte så lyckliga att ha någon snäll

”Hej,” sa jag. ”Jag ser dig här varje söndag morgon.

människa som du som hjälper dem att rengöra sina

Om du inte har något emot min nyfikenhet skulle jag vilja

skal. Hur exakt tror du att du gör skillnad genom denna

veta vad du gör med dessa sköldpaddor.”

ansträngning?”

Kvinnan log. ”Jag tvättar deras skal,” sa hon. ”Allt på

Kvinnan log och såg hon på sköldpaddan i knäet,

en sköldpadds skal, som alger eller annat som fastnar

rensade bort det sista av algerna på skalet och sa:

minskar dess förmåga att absorbera värme och hindrar

”Älskling, om den här lilla killen kunde prata kan den

dess förmåga att simma. Och med tiden försvagas skalet.”

säga att jag just har gjort skillnad i hans värld.”
Dana Suciu, mamma i Ohio huset

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
Sedan jag var fem månader gammal tog dessa
underbara föräldrar mig under sina skyddande vingar
vilket gav mig chansen att leva med en mamma och en
pappa. Många människor undrar varför ett barn kan
överges på ett sjukhus eller barnhem. Övergivna barn
känner smärta av separation och övergivenhet vare sig
de är fem månader eller tolv år gamla. Eftersom jag var
väldigt liten när jag kom till min nya familj så följde jag
min mamma överallt, ända tills jag var i sex års åldern.
Jag var rädd att jag skulle förlora henne även henne. När
jag blev äldre förstod jag att hon verkligen älskade mig
och att hon inte skulle lämna mig. Det var det viktigaste
i mitt liv. När jag nu växt upp så förstår jag och kan se
saker ur ett annat perspektiv. Gud gav mig min nya familj.
Han har en plan för mig, precis som han har en plan för
andra övergivna barn.
Bianca-Ohio huset, Caminul Felixby nr 2
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Fadderkontoret
Gott Nytt År vill vi önska er alla
Först av allt vill vi tacka er alla som skickat
gåvor, julpaket, stickade varma kläder och
mycket annat fint till våra barn och familjer.
Vi har tagit emot allt som kom till oss med
stor tacksamhet!
Ett nytt år har börjat och vi ser fram emot
vad som skall hända i Caminul Felixbyarna
under det år som ligger framför. Några av
våra familjer gör sig redo att lämna sina hem
då deras barn nu är unga vuxna och på väg
att eller har flyttat ut. Nya familjer och fler
barn kommer att bli räddade in till ett nytt
liv och en fin framtid. Vårt mål är att fortsätta
att erbjuda alla som vill vara med och ge stöd
genom att bli faddrar.
Var med och hjälp oss att berätta för de du
möter om Caminul Felix Familjebyar och att
de kan ge stöd på olika sätt.
Gud välsigne er
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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