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Kära vänner och faddrar,
Vi önskar er alla allt gott och en vår full av 

solljus! Vi tycker om vårens värme och skönhet, 
vilket uppskattas efter en kall vinter. På samma sätt 
värderar barnen på Caminul Felix den värme, kärlek 
och hopp som de nu upplever efter år av lidande, 
försummelse och likgiltighet. Livet för ett barn 
som växer upp i ett sårbart samhälle blir en daglig 
utmaning. Ibland kan de inte gå i skolan eftersom de 
inte har några skor, andra gånger saknar de mat och 
oftast kan de inte göra sina läxor eftersom de inte har 
någon som hjälper dem. Men när de väl har kommit 
till Caminul Felix lämnas alla dessa utmaningar och 
ersätts med ständig omsorg. Omsorgen uppfyller 

deras behov av kärlek som erbjuds genom de 
människor som står dem dagligen nära något de 
tidigare aldrig mött. Vilken fin demonstration av 
kärlek som när någon du aldrig tidigare träffat blir 
dig så kär. De bärs i våra hjärtan och tankar och nu 
är vi en familj. Jag är djupt imponerad av den kärlek, 
omsorg och generositet som du som fadder visar 
mot våra barn. Vi är välsignade att ni står vid vår 
sida och vi vet att utan ert stöd skulle detta inte vara 
möjligt i deras liv.

Från djupet av våra hjärtan tackar vi er för den 
värme, kärlek och hopp ni ger till så många liv och 
vi önskar er alla överflödiga välsignelser!

Med stor uppskattning,  Simona Puscas



Tankar delade av Florica Cifor, 
mamma i hus nummer 3

... efter 20 år ...

De säger att tiden är en tyst mirakelarbetare 
som läker, ger visdom och hjälper dig att sätta 
saker i perspektiv.

Det har gått 20 år sedan vi blev en del av 
detta speciella arbete, och tiden vi har tillbringat 
här har gått så fort ...

Det upplevs som att det var i går våra barn 
var små barn ... en massa blöjor ... mjölkflaskor 
... sömnlösa nätter på grund av feber ... 
årsskiften på dagis och grundskola ... sagor och 
presenter givna av jultomten.

Idag, när vi ser på dem, är de vuxna, några 
av dem går på gymnasiet, andra på college och 
några av dem har startat sina egna familjer.

Många gånger berättar människor runt oss 
hur speciella vi är ... men det är inte sanningen 

... vi är vanliga människor, med många brister, 
men placerade i en extraordinär situation, 
välsignad av en Gud som tillgodoser våra behov 
över alla förväntningar.

Vi hoppas bara att när allt är sagt och gjort, 
människorna omkring oss kommer att ha sett 
Gud i den här berättelsen mer än de kommer att 
ha sett oss ...



När du är ensam, titta upp på himlen
När du är nere, gå ner på dina knän
När du får hjälp, tacka.

Jag har vuxit upp på den här platsen, 
som heter Caminul Felix, sedan jag var fyra 
år gammal. Jag tackar Gud för att han i två 
människors hjärtan la en önskan att uppnå 
det som kan ses i mig idag. Jag kunde inte då 
föreställa mig att jag som ett av barnen som 
fick växa upp här, skulle bli så välsignad. 
Mitt liv har förändrats för att jag har fått det 
bästa erbjudandet från livet: en familj med 
många bröder och systrar och en ny chans att 
bli det jag vill bli. Att kunna resa runt om i 
världen, studera, lära mig sjunga, utveckla alla 
nödvändiga färdigheter, och viktigast av allt, att 
lära känna Gud. För närvarande är jag senior 
på ett universitet i Oradea där jag läser till 
civilingenjör.

Ibland känner vi oss nere eller ensamma, 
men vi glömmer inte att Gud är där för oss. Jag 

vill tacka alla våra faddrar. Er vänlighet är en 
stor välsignelse. Kära faddrar och gåvogivare, 
må nådens och kärlekens Gud fylla era hjärtan 
med frid, lugn och glädje! Jag hoppas att mina 
faddrar läser det här meddelandet och förstår 
hur mycket jag uppskattar dem och hur tacksam 
jag är för dem.

Sergiu Pop, Hus 3, Caminul Felixby nr 1
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Förtydligande om skattereduktion
Caminul Felix får inte automatiskt de pengar som skattereduktionen frigör. För att de 

pengar du får tillbaka ska tillfalla Caminul Felix, måste du själv sätta in dem på något av våra 
konton. Först då ger det ett plus i kassan för oss som organisation. Alternativt höjer du ditt 
månadsgivande med motsvarande belopp.



Annonsblad 2020
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.

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

*

*

*

*

  Service  Reservdelar  Utrustning 
          All info på hemsidan:

Köpa ny elcykel?   Gör inte det! 
Vi berättar gärna varför….. 

Hälsningar från fadderkontoret
Vintern är bakom oss och våren är på gång. 

Tiden går snabbt. Vi ser det på våra barn. På 
fadder kontoret är vi upptagna med att hålla er 
som faddrar uppdaterad med information om era 
barn som har vuxit upp till att vara unga vuxna. 
Även om många av dem har fyllt 18 år, behöver 
de fortsatt stöd för en tid så att de kan avsluta 
skolan och senare ta hand om sina egna kostnader. 
Familjen i Caminul Felix kommer alltid att vara där 
för dem.

Vi behöver fortfarande fler faddrar i arbetet så 
att vi kan ta emot fler barn. Berätta för dina vänner 
och familjer att vara med eller rädda barns liv. 
Välkommen!


