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Kära faddrar och gåvogivare,

Vi är glada att skriva till er igen, ni generösa vänner 
som så troget stödjer Caminul Felix. Er hjälp och kärlek är 
svår att i ord beskriva. I somras hade jag den stora glädjen 
att träffa en man i en imponerande ålder, och med ett 
stort hjärta som är fylld av kärlek till barnen som en gång 
var övergivna. För många år sedan började han stödja en 
liten flicka från Caminul Felix som nu är tonåring. Även 
om han bor tusentals mil bort kommer han till Rumänien 
år efter år och besöker den här familjen som han blivit 
mycket delaktig i. Han delar deras liv och gläder sig över 
deras prestationer och fortsätter att stödja dem när de 
behöver det. Jag ser på honom med kärlek och känner mig 
så välsignad när jag möter denna man som alltid pratar så 
kärleksfullt om sin rumänska familj och om barnen som 
om det var hans egna.

Det en stor välsignelse för oss att möta och lära känna 
åtminstone några av er. Era uppskattande ord och hjärtan 
fulla av passion för våra barn, ert engagemang och er 
generositet och framför allt era förböner. Ni lyfter oss och 
allt detta bidrar till att stärka arbetet och ger uppmuntran 
också. För allt detta tackar vi er från botten av våra 
hjärtan.

Med stor uppskattning,  Simona Puscas

Studiefonden
”För jag vet vilka planer jag har för dig,” förklarar 

Herren, ” att blomstra och inte skada dig, att ge dig hopp 
och en framtid.” Vilket löfte fullt av uppmuntran! Att 
veta att någon tar hand om både din nuvarande och din 
framtid! Detta löfte ligger framför mina ögon varje dag. 
Det är skrivet på en skylt som hänger på fasaden på vårt 
hus, precis bredvid vår ytterdörr. 
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Jag heter Amanda Blidar och min mans namn är 
Beniamin. Vi har varit gift i sju år. Vi hade välsignelsen 
av att växa upp i familjer som älskade och sökte Gud och 
han välsignade oss med allt vi behövde, så vi saknade 
ingenting. Det är också Gud som öppnade våra ögon 
för behoven som fanns runt oss. Vi kände uppmaningen 
att göra mer inom detta område och investera i något 
som varar längre än materiella saker och att finnas där 
det finns behov. Därför blev vi också i början av detta 
år en del av arbetet på Caminul Felix. Här har vi träffat 
underbara och fina barn som nu har möjlighet att njuta 
av ett normalt liv trots den oroliga bakgrund de kommer 
från. Vi har nio barn för närvarande. Nio barn som söker 
modeller att kopiera och följa varje dag. Jag ser mig 
omkring, det finns så många vägar för våra barn att välja! 
Och det finns så många människor som anser sig vara bra 
guider! Hur kommer våra barn att veta vilket är det rätta 
sättet att följa?

Vi som föräldrar måste visa dem på rätt sätt. I 
Ordspråken står det: “Vänj den unge på den väg de skall 
vandra, så när det är gamla kommer ska de inte att vända 
sig från den.” Men hur kan vi göra det? Genom att lära 
dem Guds ord och vara goda exempel för dem. Våra barn 
söker efter modeller att följa varje dag.

Jag minns gärna sommardagarna när jag växte upp. 
Vägen till kyrkan var ofta en expedition för oss barn. Vi 
var tvungna att klättra uppför kullen bakom vårt hus, gå 
igenom det höga och daggfyllda gräset, gå ner till vägen 
och efter att ha gått i nästan en kilometer, var vi tvungna 
att gå upp igen, klättra på en mindre kulle, ovanpå vilken 

var kyrkan låg. På vägen tillbaka från kyrkan skulle vi 
plocka blommor, titta på naturen och lyssna på fåglarnas 
sång. Kullen var streckad av många stigar. En väg ledde 
till busstationen, en annan ledde till byns centrum, medan 
en annan väg ledde till toppen av Runcu-berget! På vissa 
ställen korsades stigarna. Av de många stigarna visste 
jag med säkerhet vilken som ledde till kyrkan. På vilket 
sätt? Det var enkelt: den första som steg på stigen var 
alltid vår far! Sedan följde vi, barnen, och vår mamma 
skulle avsluta raden. Trots att jag var ett litet barn kom jag 
aldrig vilse. Jag kom alltid till kyrkan. Allt jag behövde 
göra var att följa min pappa. Det är också vår önskan vi 
har för våra barn, att gå på vägen framför dem, att vara 
guider och goda exempel för dem att följa, som aposteln 
Paulus som sa: “Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi 
exempel” (1 Korinterbrev 11:1).

Undervisa barnen om vägen de skall vandra ...” 
- av Amanda Blidar, mamma i Calvaryhuset.



Det här är David. Lille David bor i vår familj 
tillsammans med sin syster, som är två år äldre än honom. 
Han kommer från en trasig familj, där alkoholkonsumtion 
var en daglig händelse, och det slutade alltid med strider 
och våld. Han är fem år gammal nu. Han är full av liv och 
energi, han sjunger, han spelar och ler hela tiden. Han är 
kreativ, gillar att berätta historier och är intresserad av 
allt omkring sig. Han hittar ofta något att arbeta med i 
badrumsskåpet, i lådor eller vid vattnet. Han har alltid 
något att säga, särskilt på kvällen, när han skall gå i säng. 
Vi ber tillsammans, med våra händer knäppta, hans små 
händer i mammas eller pappas händer. Han ber med en 
mjuk röst, leende och glödande av lycka. Han känner 
att i dessa stunder är det bara han, mamma och pappa. 
Han säger många ord när han ber, tror han, han säger 
samma saker flera gånger, han vill inte att den här tiden 
ska ta slut. Det är så bra att känna sig älskad, att vara i 
mammas eller pappas armar, att ha någon så nära, någon 
som älskar dig, som skyddar dig, och som är där för dig 
när du behöver dem, någon som håller dig i sina armar, 
någon att skratta med och någon vars axel du kan gråta 
mot.

Caminul Felix uppfyller detta stora behov till våra 
barn, behovet av att ha en hälsosam familj, en familj utan 
strider och inget våld, en familj där dessa små kan känna 

sig trygga, där de kan känna sig viktiga, användbara, 
förstådda och skyddade, där de kan vara och känner sig 
älskade.

Må Gud välsigna och belöna dig för allt du gör för 
Caminul Felix och för vårt hem.

Amanda Blidar - Calvaryhuset

Barnberättelse

Ibland passerar jag förbi det 
utan att ens se att det står det, men 
andra gånger behöver jag det här 
meddelandet.

För nästan tre decennier sedan 
började Caminul Felix med visionen 
att erbjuda övergivna barn en familj, 
omsorg och trygghet. Löftet var 
inte bara för den tiden då de var 
barn, utan också för idag när de 
är unga vuxna, när de startar sina 
egna familjer eller till och med när 
de i sin tur blir föräldrar. Det är 
uppmuntrande för dem att veta att de 
har stöd, detta ger dem en stor känsla 
av frid och säkerhet och en känsla av 
att de verkligen är en del av familjen.

Därför startades också detta 
projekt för mer än tio år sedan, 
utifrån önskan att erbjuda våra barn 
möjlighet att utvecklas ännu mer och 
fortsätta sina studier på en högskola 
när de kommer upp i den åldern.

Många faddrar och gåvogivare har 
valt att skicka månatliga eller ibland 
mindre eller större summor pengar i 

denna fond. Det är många ungdomar 
som har fått stöd av detta program, 
som kan fortsätta sina studier och ha 
ett bra jobb idag. Det ger oss glädje 
att idag få se ingenjörer, arkitekter, 
en barnläkare, sjuksköterskor, 
socialassistenter, ekonomer, 
journalister och andra yrken som är 
frukten av deras arbete. Men utan ditt 
stöd hade inte detta varit möjligt.

Det har också förekommit 
situationer då våra ungdomar inte 
hade den nödvändiga kapaciteten 
eller önskan att fortsätta sina studier, 
men även för dessa situationer har 
vi kunnat hjälpa till att köpa möbler, 
kylskåp, tvättmaskin, en ugn, en spis 
och andra nödvändigheter som inte 
är små saker och inte heller är lätta att 
få i början av livet på egen hand.

För allt detta vill både de och 
vi säga ett stort tack och samtidigt 
uppmuntra er att fortsätta ge stöd till 
utbildning eller till den dagen när en 
ungdom från Caminul Felix flyttar ut. 
Välsignelser till er alla!         S.Puscas
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Annonsblad 2019
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

*

*

*

*

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. 

	

	

All	info	finns	på	vår	hemsida:	

Hälsningar från fadderkontoret
Sommaren har gått förbi och hösten är här. 

Med den kommer mycket förändringar och 
för våra barn betyder det att ett nytt skolår 
har börjat. De flesta av barnen var glada att 
gå tillbaka till skolan efter några månaders 
ledighet. Speciellt glada var barnen som nu 
började i första klass.

Vi tackar er som skickar en extra gåva till 
våra familjers ledighet under sommaren. De 
älskar det dessa dagar tillsammans som familj 
och dom kommer ihåg det länge.

Eftersom vi alltid tar chansen att 
presentera ett behov för er gör vi det nu igen. 
Med skolstart en kommer det också många 
utgifter då vi måste köpa kläder, böcker, 
skolväskor etc för att utrusta våra barn med 
det dom behöver. Vi är mycket tacksamma 
om du ser en möjlighet att ge en extra gåva till 
skolstarten.

Eli Filip och Lisa Egerbo Hörnberg


