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Kära faddrar och vänner,

Vi skriver till er med stor glädje och är mycket tacksamma över att veta att ni finns med oss ibåde goda tider och i 
svåra tider. Vi har genomgått en svår ekonomisk tid över vår värld. I allt detta har det varit en stor uppmuntran för oss 
att se hur ni ändå har fortsatt att finnas med oss genom ert stöd.

Det handlar inte bara om pengar utan också om att ni inneslutet oss era förböner. Det är en stor tacksamhet för oss 
att vi kan ge våra barn det dom behöver för dagen. Vi vet också att det vi kan ge som en familj är mycket viktigt. Det 
är därför vi försökt att använda denna tid för att komma tillbaka till de många väsentliga saker som vi inte hunnit med 
tidigare som att ge mer tid till varandra som makar och mer tid tillsammans med våra barn. Detta är en tid då vi också 
sett mer än tidigare att vi inte kan ta kredit eller ta för givet att ha en god hälsa, gå till kyrkan, eller många andra fina 
upplevelser.

Därför uppmuntrar vi dig att fortsätta att komma ihåg oss som ni alltid gjort. Vara välsignade!
Varma hälsningar
Simona Puscas
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Kära vänner,
Vi har nu tagit ett nytt steg i Caminul Felix historia genom att se behoven 

från några av våra unga vuxna som kommer att behöva speciell hjälp under hela 
deras liv. Det pågår nu ett projekt för en byggnad som vi kallar “Gruppboende”. 
Byggnaden kommer att ha tolv enrumslägenheter för de boende som flyttar in.

Tills byggnaden är klar har vi nu öppnat denna verksamhet i Oregon huset 
som är ett av hemmen 
där familjen flyttat ut och 
huset står tomt. Nu har 
dom första gästerna flyttat 
in och får den kärlek och 
omsorg som de behöver. 
Det är ett unik verksamhet 
som kräver hängivna 
människor att gå in.

Vi är glada att få 
presentera Ovidiu och 
Florentina, som har 
beslutat att ge sina liv 
för att finnas till hjälp 
och stöd. Idag har fyra 
unga vuxna flyttat in och 
ytterligare två ungdomar 
kommer inom kort också 
att flytta in. Må Gud 
välsigna detta nya steg 
som vi tagit på Caminul 
Felix och det nya projektet.

Marcel Filip - Director för 
Caminul Felix Familjebyar

Vi har levt i en intressant tid 
som medfört en hel del utmaningar 
som ibland skapat oro. Som familj 
med många barn kan vi säga att 
denna hälsokris har medfört många 
förändringar som vi inte hade kunnat 
tänka oss, men den har också medfört 
många möjligheter.

Först och främst har vi fått 
möjligheten att tillbringa mer tid med 
våra barn. Vi har kunnat starta flera 
projekt som vi hade drömt om under 
en lång tid. Barnen har haft glädjen 
av att måla och möblera om på sina 
rum. Tillsammans med barnen i de 
andra familjerna har vi målat om 
lekplatsen, planterat och tagit hand 
om våra blommor och vi har fixat 
våra cyklar. Vi har jobbat och haft 
roligt med alla aktiviteter som vi 
gjort tillsammans. Det har gett oss 
mer mod, förtroende och glädje.

När det gäller utbildning och skola 
blev det också en stor förändring. Till 
en början var det ganska svårt när vi 
skulle vänja oss till online-skolgång, 
men gradvis blev det enklare. Barnen 
har jobbat hårt med skolarbete och 
och resultaten blev mycket fina.

Varje dag medför nya utmaningar, 
men också nya möjligheter. Vi vet 
inte vilken framtid som finns för oss, 
men vi vet att Gud har kontroll och 
att han kommer att vara med oss, ge 
vägledning, hjälp och styrka.

Vi uppskattar er alla som står 
med oss även under dessa tider. 
Det är tillsammans med er som vi 
kan övervinna hinder och utnyttja 
möjligheterna. Vi tackar er och 
uppskattar er mycket. 

Var välsignad!
Ovidiu och Loredana - föräldrar till de 14 
fina barnen i hus nr 1

Utbildning
Drömmar kan bli sanna

Varje barn börjar sin livsresa med 
stora drömmar eller ideal. Några 
vill bli kända idrottare och ser sig 
själva redan som mästare. Andra 
planerar att utbilda sig och investerar 
i sina kunskaper. En del ungdomar 
söker jobb. Idag kan vi se några av 
våra ungdomar som utbildat sig till 
advokater och läkare.

Karaktäriserad av en smittsam 
optimism och en sällan motiverad 
motivation sökte jag in på ett 
universitet i Oradea efter att jag 

Många förändringar, men också många möjligheter



Ytterligare två barn som fått ett nytt liv!
Vi är glada att kunna skriva några rader om de yngsta 

medlemmarna i vår familj. Det är Tabita och Toni, som 
kom in i vår familj för två år sedan. Även om de i en 
mycket tidig ålder gick igenom ett drama som är svårt att 
föreställa sig har dessa två små barn nu kommit över den 
svåra tiden i sina liv och njuter av allt som livet erbjuder 
dem. De två små barnen som kom till oss har skapat 
mycket glädje, kärlek och tycker om att kramas. De är 
älskade av de äldre barnen, som gärna är tillsammans 
med dem. Vårt hus har återigen fyllts med leksaksbilar 
och dockor. Nu är vår familj komplett - vi har barn mellan 
5 och 20 år, och vi tycker om att se dem utvecklas och 
vi vill se dem alla förverkliga sina drömmar, Trots att 
utmaningarna är stora är vi optimistiska och vet att Gud 
kommer att fortsätta att välsigna Caminul Felix och alla 
som finns med i arbetet. 

Loredana Csoka - mamma i hus # 1

Barnberättelse

avslutat mina gymnasiestudier. 
Jag började läsa vid fakultetet i 
ämnena historia, internationella 
relationer, politisk vetenskap och 
kommunikationsvetenskap. En av 
mina barndomsdrömmar har varit att 
bli Rumäniens bästa reporter.

Både för mig och för hundratals 
barn har Caminul Felix blivit det hem 
där vi fått växa upp i en familj. Det är 
också den plats där vi fått möjlighet att 
investera i oss själva, i våra talanger 
och drömmar. Jag har valt att följa min 
dröm och bygga min berättelse för 
livet.

I början av varje nytt år har jag 
för vana att göra en lista över de 
viktigaste målen som jag vill uppnå 
under året som ligger framför. 
För år 2020 består listan av fyra 
huvudpunkter.

• Den första punkten på listan var 
att klara min examen från Universitet 
och för en kort tid sedan fick jag mitt 
avgångsbetyg där. Jag är så tacksam 
att nu se att denna punkt på min lista 
gått i fullbordan.

• Den andra punkten på min 
lista var att bli antagen till en 

magisterexamen i Bukarest. Jag har 
investerat tid, pengar och energi 
i mig själv för att utveckla och bli 
bättre i min kunskaper i tal och i 
kommunikation. Av hela mitt hjärta 
önskar jag att få fortsätta inom 
detta område. Det jag kände i mitt 
hjärta när jag såg mitt namn på 
listan över studenter antagna i det 
undervisningsfria programmet är 
obeskrivligt.

• Den tredje punkten på listan är i 
anslutning till den fjärde punkten. Det 
här är mina önskemål som jag med 
Guds hjälp hoppas att snart kunna 
åstadkomma - att skriva en bok om 
min livshistoria och spela in ett album 
med låtar som jag har skrivit till följd 
av de erfarenheter jag har genomgått 
i livet.

Kära faddrar, tack för allt ert stöd 
under mina studieår hittills. Ni har 
betytt mycket för mig! Till hösten 
kommer jag att börja ett nytt kapitel 
i mitt liv. Ni är de människor som 
har gett mig en chans att hoppas på 
något och tro på min dröm. Ni är 
människorna som vi inte ser men vars 

närvaro känns. En välsignelse för mig, 
men också för andra barn på Caminul 
Felix.

Hälsningar till er alla våra vänner,
Alin Pop

Vi gratulerar Alin och vi är mycket 
glada över hans prestationer. Vi 
uppmuntrar dig att fortsätta stödja 
vårt projekt till våra ungdomar som 
vill fortsätta studier. Tack! 

Simona Puscas



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
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*
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  Service  Reservdelar  Utrustning 
          All info på hemsidan:

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

Fadderkontoret
Med en aning av en känsla av höst skriver vi nu till er efter 

en varm och skön sommar. Vi är så tacksamma till er faddrar 
och gåvogivare som gjorde det möjligt för våra barn och 
familjer att åka upp i bergen och njuta och ha kul tillsammans 
efter en lång tid av isolering. Det ser ut som skolorna inte 
kommer att komma igång för barn över 5 år denna hösten. 
Detta kommer att innebära att undervisning kommer att 
fortsätta i familjerna.

Vi brukar alltid varje år göra några insamlingsresor 
för Caminul Felix där vi inbjuder till faderskap eller bli 
gåvogivare. Tyvärr, har vi fått ställa in dessa resor på grund 
av COVID-19. Dessa resor är väldigt viktiga för oss i arbetet. 
Därför vädjar vi till er som är faddrar och gåvogivare att 
inspirera någon i din närhet att ge stöd.Tillsammans kan vi 
göra skillnad!

Gud välsigne er
Eli Filip och Lisa Egerbo Hörnberg


