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Kära faddrar och vänner

Vi hoppas att ni alla mår bra, efter att många av er har 
tillbringat lång tid hemma under de senaste månaderna. Ett av 
våra barn frågade en dag om vad som skulle hänt med dom om 
de inte hade haft ett hem eller familj som skydd.

Vi upplever att varje dag är full av oplanerade saker. Vi 
skriver listor och gör planer för att hitta lösningar för våra liv. Vi 
har också under dessa månader upptäckt att många saker som 
tidigare tycktes vara av stor betydelse inte är så viktiga. 

Vi har också insett att det bästa vi kan göra med våra liv är att 
ge ut av vår kärlek till de många människor som finns omkring 
oss. Med stor tacksamhet och uppskattningtackar vi för er kärlek 
och ert ständiga stöd som leder till så mycket gott för våra barn.

Vi önskar er alla god hälsa och många välsignelser!
Simona Puscas



“Alla ögon hoppas på dig och du 
ger dem deras mat i rätt tid.” (Psalm 
145: 15)

Vi lever i märkliga tider. Jag har 
aldrig kunnat tänka mig att det skulle 
komma en tid då vi skulle behöva 
stanna inomhus i vårt hem och 
tålmodigt vänta på att en fara skulle 
passera.

Vad gör vi i den här situationen? 
Vi ber och tror att vår Gud i himlen 
skyddar oss med hans omättliga nåd. 
Barnen och vi vuxna var tillsammans 
i vårt hem och lyssnade ofta på 
nyheterna på TV. Allt vi kunde se 
var panik, kaos, osäkerhet, tomma 
mathyllor... Barnen såg på oss med 
förvåning och frågade, ” Vad kommer 
att hända med oss? ” Vårtsvar var att 
vi får be till Gud om hans hjälp och 
beskydd. 

Under de fem veckorna som vi 
tillbringade hemma bestämde vi 
oss för att göra en kort video av en 
psalm och en sång. Varje barn valde 

några bibelverser som vi alla sedan 
lärde oss. Sedan valde vi en sång och 
gjorde en video.

Det yngsta barnet i vår familj 
som är sex år gammal, hade det 
svårast med att lära sig en bibelvers 
utantill och de andra barnen fick 
ofta vänta på honom. Trots att de 
till en början var tålmodiga med 
honom efter att han hade misslyckats 
upprepade gånger, förlorade de en 
dag tålamodet och sa till honom 
att vara uppmärksam eftersom det 
inte var särskilt svårt. Någon gång 
viskade de till honom så att han 
skulle kunna säga versen från början 
till slut utan misstag. Efter fem 
timmars förberedelser, repetitioner 
och videoinspelning var vi klara och 
trots att vi i slutet var trötta - både 
gamla och unga - var vi nöjda med 
slutresultatet.

En söndag firade vi en av barnens 
födelsedag. Vi dekorerade huset med 
ballonger och banderoller. När det 

var dags för oss att be om välsignelse 
för måltiden bad barnen oss att låta 
dem säga en bön som de lärt sig 
tillsammans. Till vår överraskning 
var det just den vers som vårt yngsta 
barn hade lärt sig för videomaterialet. 
Psalm 145: 15: “Alla ögon ser på dig, 
och du ger dem deras mat vid rätt 
tid.”

Ja, vi vet vem vi ska söka i svåra 
tider, för han är den som kan hjälpa 
och rädda oss. Det var den rätta 
versen vid rätt tidpunkt, och det lät 
så fint när den kom från våra barns 
läppar.

Även om nyheterna från TV och 
tidningar berättade en sak, kände vi 
att Gud var med oss och att han inte 
glömt oss under denna pandemi. 
Han skickade sina änglar för att fylla 
vårt skafferi med matvaror så att vi 
inte skulle sakna något. Vi är fulla av 
tacksamhet och jag är glad över att 
våra barn vet var och vem de ska söka 
för att få hjälp.  Csaba Zeffer

Här följer några tankar delade av Betty och Csaba Zefer,  
föräldrar i Santa Cruz hemmet
Vid rätt tid ...



György kommer från en stor familj och är familjens 
yngsta barn. Han kom till vår familj med sina syskon, 
Irénke och Krisztián, i juni 2018.

På grund av föräldrarnas försummelse för barnen och 
efter många varningar från de sociala myndigheterna 
flyttades barnen bort från hemmet. Mamman var 
alkoholist och kunde inte uppfostra eller ta hand om 
György. Denna uppgift övertogs av hans äldre syster 
inom gränserna vad hon kunde.På grund av brist på 
utbildning och en trygg närhet till sina föräldrar blev 
György ett oroligt och vilt barn. För att få uppmärksamhet 
av människor runt omkring honom började han skrika, 
vare sig han kände dem eller inte. Varje person som 
visade lite intresse för honom blev tillräckligt för honom.

När han flyttade till vår familj med många barn var 
det mycket svårt för honom att passa in och acceptera 
reglerna. Han kunde skada dom andra barnen för att 
komma i centrum och få uppmärksamhet. Detta var 
mycket svårt att tolerera för de andra barnen.

Efter flera års erfarenhet med att vara husföräldrar 
vet vi mycket väl att var och en av dem behöver ungefär 
sex månader för att anpassa sig till sitt nya liv, och för att 
hitta sin plats i familjen. Under denna tid dyker ofta deras 
okända (dolda) sjukdomar upp, en del är fysiska, men de 
flesta kommer med plågor som har att göra med förflutna 
minnen.

Fyra månader efter hans ankomst drabbades Györgys 
kropp av en allvarlig hjärninfektion. Detta resulterade i 
konstiga beteenden och skrik av smärta. När vi försökte 
hålla honom i våra armar vred han på sig av smärta 
och ville rivas. Trots att han var medveten om vad som 
hände kunde han inte bilda sammanhängande ord och 
berätta hur han mådde, och vi kunde inte kommunicera 
med honom. Eftersom vi aldrig tidigare hade hanterat 
en situation som denna tog vi honom till sjukhuset. 
Efter en del utredningar, men utan diagnos, hamnade 
vi på intensivvårdsavdelningen. Fyra dagar senare fick 
vi höra att han led av en infektionssjukdom. Vi bad och 

hoppades att han snart skulle bli frisk. Mitt hjärta är 
fyllt av tacksamhet för vården som hjälpte oss under 
de veckorna när vi var på sjukhuset tillsammans med 
honom. Eftersom han inte var van vid att äta medicin var 
han ofta förvirrad och försökte kasta sig ur sängen. Vi satt 
vid hans säng dag och natt, höll hans armar och ben, så 
han inte skulle skada sig själv. Det var mycket smärtsamt 
för mig att se honom i det tillståndet av lidande och 
ångest orsakat av hans sjukdom, eftersom jag inte heller 
kunde ge honom lättnad. När vi trodde att hans tillstånd 
blivit bättre, hittade läkarna andra medicinska problem 
som behövde hanteras.

Trots alla svårigheter kan jag säga att tiden vi 
tillbringade på sjukhuset tillsammans med honom var 
vacker och fin och under den tiden knöts starka band 
mellan oss. Om det före hans sjukdom nästan var omöjligt 
för honom att lyssna på en berättelse från början till slut 
utan att avbryta, blev han nu uppmärksam och ville att 
jag skulle sjunga barnens sånger för honom. När han 
märkte att jag också blev trött under den tid som han fick 
behandling på sjukhuset då jag oftast sov i stolen vid 
hans säng eller vid hans fötter så smekte han mig och sa: 
“Mamma, jag älskar dig så mycket!”

Efter flera veckor på sjukhuset var hans plågade lilla 
kropp redo att åka hem till sina bröder och systrar. Den 
medicinska behandlingen fortsatte i fyra veckor till.

Idag är han en glad och frisk liten pojke som är redo 
att hjälpa till och som gör sitt bästa för att uppfylla kraven 
på dagis och äkta glädje lyser i hans bruna ögon.

Betty Zefer - Casa Santa Cruz, Caminul Felix # 2

Barnberättelse

Vi vill påminna dig som ännu inte 
skicka in frågefomuläret att göra det. 
Viktigt att du returnerar det, även 
om du inte önskar skatterekuktion 
att du ger ditt medgivande för GDPR.



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….. 

Sommarhälsningar från fadder 
kontoret! 

Sommaren är här och våra barn och familjer är 
glada. Efter många veckor i karantän är det bra 
att vara ute igen. Fortfarande med vissa regler att 
följa. Sommartid är en speciell tid för våra familjer. 
Tillsammans som familjer kommer de att åka upp 
till bergen för att koppla av och ha gemenskap. Det 
är kvalitetstid för våra barn och familjer. Efter flera 
års användning av stugan som Caminul Felix har 
uppe i bergen behöver vi se över den och göra en 
renovering. Som vi gjort under flera år, erbjuder vi 
er om ni ser det möjligt, att skicka en extra gåva till 
sommarledighet för våra familjer och till hjälp av 
renoveringen. Det betyder mycket för familjerna. 

Ellie Filip och Lisa E Hörnberg


