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Kära faddrar och vänner.
Vi hälsar er kära vänner med stor värme. Ni
finns där med er ständiga kärlek och generositet
som förvånar och överväldigar oss gång på
gång. Vi ser ofta tillbaka och förstår inte hur det
har varit möjligt för oss att ha mat på bordet för
150-200 barn varje dag och att erbjuda dem ett
varmt och rent hem, att ge dem kläder och skor.
Även om pengarna på vårt bankkonto ofta varit
otillräckligt har barnen har aldrig gått hungriga
eller utan skor eller kläder.
Vi lever i detta mirakel varje dag, att vara
medvetna om att Gud finns med i allt. Vi tackar
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
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Gud för er, att ni valt att stå kvar tillsammans
med oss under alla år.
Vi inbjuder er, våra kära vänner, att fortsätta att
stödja oss även i år. Er hjälp förändrar många liv.
Både ert ekonomiska stöd och era böner lyfter
oss och är av stort värde för oss. Vi behöver
mycket visdom och tålamod i allt vi gör, för att
vara de människor som Gud har kallat oss till.
Vi önskar er god hälsa och Guds beskydd år
2020! Var välsignade!
Med stor uppskattning,
Simona Puscas

Insamlingsstiftelsen
Caminul Felix Sverige
Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås
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Maria och Jörgen Lindberg
Tel. 0140 151 00
E-post: info@caminulfelix.se
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Här följer följer några
tankar delade av
Angela och Adrian
Igna, föräldrar i hus 6:
Vi började denna vår nya resa
i våra liv i Caminul Felix arbetet
med den övertygelsen om att
vad det än är som Gud vill göra i
en persons liv, kan han göra det!
Det är inga misstag att vi
möter nya utmaningar i våra liv,
utan vi tror snarare på att det
hjälper oss att göra prioriteringar
för att uppnå våra mål som vi
blivit kallade till. Kraften i en
familj ligger i att be tillsammans
och att ha en fin gemenskap. Vi
tror på att Gud vet vad som är
bäst för alla. Som föräldrar på
Caminul Felix är vi medvetna
om de dagliga utmaningarna
som kommer genom social
och kulturell påverkan. Vi ber
och arbetar på att ha mycket
tålamod och uthållighet och att
det till sist, på något sätt, kommer att bestå hos våra barn. När vi
någon gång känner att vi misslyckas, ber vi att Gud skall hjälpa.
Faktum är att det finns några små ögon som tittar på oss och vi ber
att vi aldrig ska glömma hur mycket vi betyder för dessa barn. Jag
kan göra allt genom Kristus som stärker mig! (Filippebrevet 4:13)
Angela & Adrian Igna, föräldrar i hus 6, Caminul Felix 1
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Från och med 1 januari 2020 är Insamlingsstiftelsen Caminul Felix godkänd av Skatteverket
som gåvomottagare. Det innebär att du som givare kan få skattereduktion för gåvor som skänks
till oss under perioden 1 januari och 31 december 2020. Får att kunna göra avdraget måste du ge
minst 200 kronor vid varje gåvotillfälle och sammanlagt 2000 kronor under hela kalenderåret.

Barnberättelse
Med stora nyfikna ögon svarade hon:
“Jag heter Sara och jag gillar prinsessor med
klänningar fulla av glitter!”
Vi träffade henne för första gången på ett
tillfälligt center där övergivna barn placeras.
Genom Guds omsorg kom hon in i vår familj,
hon kom hem - en plats om kallas hem, som hon
aldrig känt förut eftersom hennes biologiska mor
hade valt att leva ett oansvarigt och omoraliskt
liv i sin strävan efter kortlivad lycka.
Denna underbara lilla flicka bär i sitt hjärta
den oskuld och renhet som Gud tänkte för henne
när han skapade henne. Hon känner inte till
någon ondska och slutar aldrig att förmedla av
sina leenden eller skratt. Hennes glädje och det
faktum att hon drivs av nyfikenhet har gjort
henne till en tjej med många vänner.
Sara tycker om att göra aktiviteter tillsammans
med oss i familjen. Hon har ännu inte beslutat vad
hon vill bli när hon växer upp och det är därför
vi varje dag försöker att se hennes intressen och

önskemål och kontinuerligt uppmuntra henne i det.
Sara är 7 år och har nu börjat skolan. Hon
strävar dagligen efter att lära sig mer och mer
och hon önskar att snart själv kunna läsa sina
historier om prinsessor.
Adrian & Angela, Saras föräldrar, hus 6, CF 1

Hälsningar från fadderkontoret
med ett stort tack till alla er faddrar
och andra gåvogivare som skickat
extra gåvor och julklappar till våra
barn, familjer och arbetet. Vilken
välsignelse det har varit för oss. Vi
fick också julklappar från några skolor
och kyrkor. Det var till stor hjälp för
oss eftersom det kommer många extra
utgifter vid jultiden.
Vi ser fram emot det nya året och
vad som kommer att hända och vi
hoppas och ber för att kunna ta in
många fler nya barn.
Det är fantastiskt att ha er där vid
vår sida med stöd, så låt oss fortsätta
arbeta tillsammans.
Eli Filip och Lisa E Hörnberg

Annonsblad 2020

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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