RUMÄNIEN
NYHETSBREV | June 2020

Kära faddrar och vänner ,
Med stor värme skriver vi till er och hoppas ni
mår bra. Vi har varit med om en jobbig tid nu ett
tag. Vi har varit rädda! Vi erkänner det. En oönskad
gäst kom till oss. Även om gästen var osynlig och
okänd talar alla om det nu. COVID-19. Det landade
vid vår dörr, utan att varna oss och utan att ge tid att
förbereda oss. Dessutom har det infört nya regler i
våra hem som lett oss till isolering. Otroligt!
Vi har undrat och frågat varandra: Vad kommer
nu att hända? Ingen kunde svara på den frågan!
Vi frågade våra vänner från andra länder: Hur
kommer det att bli? Hur länge kommer det vara?
Ingen kunde svara. Alla lever med samma problem!
Vi började oroa oss! Om alla har problem, hur
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kommer det att påverka vårt stöd till våra barn och
familjer. Kommer vi att överleva? Eller kommer vi
att kollapsa? Det finns 200 barn och vuxna här som
behöver mat varje dag. Hur kommer framtiden att se
ut?
I april firade vi påsk. Och ett av de primära
budskapen efter Jesu uppståndelse var: “ Var inte
rädd!” Lämna rädsla och oro åt sidan! Jag tror att
denne vår uppståndne Jesus har talat till dig också
och sagt att du inte ska vara rädd. Att inte glömma
familjerna och barnen på Caminul Felix. Jag tackar
Herren för er trofasthet och även om gåvorna har
minskat känner vi oss trygga med er vid vår sida.
Med stor uppskattning,
Marcel Filip – Direktör för Caminul Felix Familjebyar,
Rumänien
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Barnberättelse
Jag heter Nicoleta och är 15 år. Jag har bott i min nya
familj sedan början av 2013. Sedan jag var ett litet barn
kände jag att det var mer i livet än det jag växte upp i. Här
på Caminul Felix har jag fått en möjlighet att utvecklas till
att bli vad jag alltid har vetat att jag kan bli.
Familjen jag kommer från var aldrig den plats där
jag kunde känna mig trygg, älskad och uppskattad
som alla barn borde känna. I min familj var stämningen
alltid spänd på grund av slagsmål och våld mellan min
mor och far. Mina systrar och jag led alltid på grund
av det. Eftersom mina föräldrar inte hade ett stadigt
jobb sparkades vi ofta ut där vi bodde. Ofta saknade vi
kläder, skor och mat. Det är inte lätt att med en tom mage
hoppas på en bättre morgondag.
Vår far lämnade oss och från det ögonblicket kunde
vår mamma inte längre försörja oss med de små medel
hon hade. Därmed började ett mycket hårt liv för oss och
vi levde från dag till dag. Mamma drog även med oss
i hennes mörker. Vi flyttade från en plats till plats. Jag
hoppades i mitt hjärta att denna gång skulle vi stanna och
att jag skulle få kamrater och att jag skulle se min mamma
le. Men saker visade sig aldrig bli som jag önskade att de
skulle bli.
Vi bodde i en by ett tag där vår mamma började leva
tillsammans med en annan man. Hon var borta under
dagarna och kom hem sent på nätterna. Våra grannar gav
oss mat så att vi skulle överleva. Vi kunde aldrig få vänner
eftersom de andra barnen inte ville vara tillsammans med
oss.
En dag hamnade vi på en ödslig plats där vi befann
oss i ett fält och bodde i en gammal minbuss. Mammas
nye man gav oss mat då och då. Under dagarna var vi
ute och letade efter saker som kunde tjäna som leksaker:
pinnar, träbitar och stenar. Det var en osäker plats för ett
barn att bo på och vi var alltid rädda där. Mammas nya
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partner ville aldrig ha oss, och efter en tid övertalades vår
mamma av honom att ringa till barnavårds nämnden. En
morgon sa hon till oss att ta på oss det finaste vi hade kvar
i klädväg. Hon berättade för oss att det var för speciellt
tillfälle och att vi skulle åka någonstans. Jag undrade vad
detta speciella tillfällen betydde.
Den dagen kom vi till ett statligt center för övergivna
barn. Jag var nästan sex år gammal och jag minns att jag
grät mycket den dagen då jag inte visste vad som väntade
mig. Jag hoppades att det skulle vara ett bra ställe. Jag
visste att ett statligt barnhem inte är en plats där ett barn
kan växa och må bra. De äldre barnen slog ofta de mindre
barnen. De vuxna grep aldrig in och de vände ryggen till
oss varje gång vi behövde hjälp. Jag bodde några svåra
månader där. Senare började jag skolan och jag minns de
överväldigande ögonblicken då skoldagen var över och
jag såg de flesta barn springa till sina föräldrar. Jag var
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Om hopp ...

Jag bad Nicoleta att skriva lite om
sig själv. Hon sa först att hon inte visste
vad hon skulle skriva. Jag påminde
henne vem det var hon skulle skriva
till. “Det är de människor med ett
varmt hjärta för övergivna barn,
människor som är generösa, människor
som har hopp och tro. Människor som
älskar. Hårt arbetande människor
som inte blir tröttnar på att göra gott,
människor som bidragit till att föra dig
ut ur hopplösheten, Nicoleta.” Hon
började skriva och det var svårt för
henne att sluta.
Du kanske inte känner barnet du
skickar en månadssumma till, men
du känner till deras trasiga hjärtan.
Nicoletas berättelse handlar om
hopp. Du är bland de människor
som håller livets låga levande och ger
en framtid för övergivna barn.
Vi tackar dig för det.
Mia Gligor - mamma i Trinity hemmet
ofta avundsjuk eftersom jag inte hade
någon att gå till och berätta vad jag
hade lärt mig, ingen som hjälpte mig
med läxor eller skyddade mig från
skador. Ingen hade någonsin läst en
saga för mig.
Detta fortsatte tills en dag chefen
för barnhemmet sa till oss att vi skulle
få flytta därifrån. Jag började gråta
eftersom jag fruktade att saker skulle
bli värre för mig. Mina systrar och
jag hade inga personliga ägodelar så
vi fick klä oss i det vi hade innan vi
gick ut genom grinden utan att se oss
tillbaka. De människor som idag är
vår mamma och pappa kom för att
ta oss bort därifrån och de var lika
nervösa som vi. De pratade med oss
och tog oss till bilen och där fanns två
andra flickor. Den dagen fick jag den
första kramen efter lång, lång tid.
När vi kom ut ur bilen kom vi
till en plats där det fanns flera hus.
Allt där var mycket vackrare än jag
någonsin hade drömt. Med varje dag
som passerade kände jag mig bättre,
säkrare och friare att börja ett nytt

kapitel i mitt liv. Här fick jag höra
den första berättelsen från Bibeln och
om Gud för första gången. Jag kände
mig trygg och jag saknade ingenting.
Här har jag hittat människor som
inspirerar mig, dom är de exempel
för mig som jag strävar efter att bli
lik, människor som älskar uppriktigt
oavsett social status och oavsett
brister eller fel. Jag är trygg, och när
när jag vill prata med någon, har jag
människor där för mig.
Mitt liv fortsätter. Jag älskar
verkligen skolan. Med goda exempel
i mitt liv har jag strävat efter att
bli en av de bästa eleverna i min
klass och jag har lyckats. Under
åren har jag kunnat visa människor
att ett övergivet barn inte alls är
underlägset andra barn och jag är
stolt över mig själv. Jag har lärt mig
att kämpa, tro, drömma, älska och
hjälpa människorna runt mig. Allt
detta beror på att jag har fått en ny
chans. Jag drömmer om att ha min
egen familj och ett stabilt jobb när jag
blir äldre och jag vill verkligen göra

en skillnad i övergivna barns liv när
jag kan, precis som andra människor
har gjort en skillnad i mitt eget liv.
Jag försöker vara tacksam för denna
möjlighet varje dag. Genom Caminul
Felix har mitt liv räddats. Min framtid
har förändrats och nu växer jag i en
familj där jag kan gå framåt med
ett gott självförtroende eftersom jag
bredvid mig har människor som
älskar mig och bryr sig om mig för
den jag är. Herren har varit med mig
hela tiden, även om jag inte visste det.
I Jeremia 29:11 säger Herren: “För
jag vet vilka planer jag har för dig ...
planerar att blomstra, inte skada dig.
Men ge dig hopp och en framtid.”
Herren har gett mig ett hopp och en
framtid och jag är tacksam för det.
Tack för att du är en del av mitt
liv och för att du hjälpte mig att
komma dit jag är idag. Människorna
på Caminul Felix har räddat livet
för hundratals barn genom deras
förtroende, mod och tålamod och
med hjälp av ditt stöd in i våra liv.
Nicoleta - Trinity hemmet

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!

Köpa ny elcykel? Gör inte det!

Vi berättar gärna varför…..

Hälsningar från fadderkontoret
När du läser Nicoletas berättelse så finns det
väl inga tveksamheter hur viktig din gåva som
fadder eller gåvogivare är. Tack till er alla som så
troget finns med genom ert stöd. Det har varit flera
veckor då vi känt en oro för er som faddrar och
gåvogivare, om hur er situation ser ut just nu. Vi
vet att många av er har fått lämna era arbeten för en
kortare eller längre tid. Vi förstår och respekterar
om det finns några av som har svårigheter att ge
en gåva som vanligt. Vi säger ändå: Stå kvar och ta
emot våra nyhetsbrev med hälsningar. Be och tänk
på barnen och familjerna. Sedan kan ni gå på som
vanligt med era inbetalningar när ni kan. Ni andra
som inte är berörda på samma sätt ekonomiskt vill
vi uppmuntra att fortsätt att ge. Barnen behöver er!
Eli Filip och Lisa Egerbo Hörnberg
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