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Kära faddrar och vänner,
Vi hoppas att vår hälsning till er finner friska och vid 

gott mod. Vem skulle ha trott att vi skulle få leva igenom 
sådana tider? Hela vår värld har utmanats. Det har vi 
känt av på Caminul Felix både på personlig nivå och som 
organisation. Året har varit annorlunda för oss på många 
sätt med inställda resor, inga program i kyrkor, faddrar 
och besökare kunde inte komma och besöka oss. Många 
saker som vi planerat blev inställda. Runt oss hör vi 
människor som säger att ingenting kommer mer att vara 
som det en gång var. I allt detta behöver vi något att se 
fram emot. Att få fira jul är något som vi nu alla ser fram 
emot.

Vi förstår också att julen 2020 kommer att vara olik 
åren som ligger bakom oss. Men det är också upp till 
oss att hålla glädjen i topp och ge ett leende till dom vi 

älskar. Därför vill vi att vår julhälsning till er också skall 
vara en hälsning med uppmuntran av hopp och tro. 
Tillsammans skall vi klara av det.  Vi behöver alla tro att 
år 2021 kommer att bli ett bättre år. Vi hade aldrig trott 
att vi skulle få uppleva sådana utmaningar som de som 
corona-pandemin har medfört i allas våra liv. Men vi är 
glada att ha dig med oss. Gud finns också med oss så att 
vi tillsammans kan vara ett starkt team av entusiastiska 
och dynamiska människor som kommer att fortsätta att 
vara en välsignelse för barnen.

Vi önskar en fin Jul och Nyårs Helg! Full av glädje och 
god hälsa!

Med uppskattning,
Simona Puscas



Hälsningar från Alina och Adi 
Bulc, Hancock huset

Vi som människor lever tillsammans i ett samhälle, 
tillsammans skapade av Gud. Vi kan inte leva utan 
varandra och vi kan inte leva i ett vakuum. När vi lever 
utan barn är våra liv fattigare, sorgligare och tråkigare. 
På samma sätt kan barn inte leva, växa och trivas utan 
föräldrar. Således har Gud placerat barn i familjen för 
att berika dem och ge dem värde. Vi är värdefulla för 
varandra. I vårt hem, Hancock-huset är barn en stor 
välsignelse. De ger oss glädje, men också utmaningar.

Tretton av barnen som har bott i vårt hem under dessa 
arton år som vi funnits med i arbetet på Caminul Felix 
har nu flyttat ut. Vi har nu nio barn kvar hemma. Under 
åren har vi upplevt många glädjeämnen, men också 
prövningar. Genom allt detta har Herrens varit med oss 
dag för dag, ögonblick för ögonblick. Vi har förändrats, 
men han har varit samma trogna Gud som är pålitlig. Han 
har aldrig övergivit oss.

De säger att det är lätt att hitta hur många frön som 
finns i ett äpple, men vi kan inte veta hur många äpplen 
kommer att finnas i ett frö. Baserat på detta uttalande 
kan vi säga att vi som familj vet hur många barn vi har 
påverkat genom dessa år - 22 barn. Vi hoppas att de från 
och med nu kommer att bli goda föräldrar. Några av dem 
som är gifta har redan bevisat det. De kom att skiljas från 
sina biologiska föräldrar när de var små, några av dem 

till och med från födseln. De kommer att vara pålitliga 
människor var de än befinner sig och i allt kommer de 
att göra. De kommer att vara människor som kommer att 
ha inflytande på andra människor... ett bra inflytande. 
Inflytandet kvarstår även efter att vi är borta. Det kommer 
att förbli i dem och genom dem. Snart kommer vi att fira 
Jesu födelse, vilket är en anledning att vara glad. Och 
hans födelse påverkade i sin tur världen av sin tid och har 
påverkat människans historia i tjugo århundraden. Och 
han fortsätter att påverka...

Välsignade helgdagar!



Sanda
Vi närmar oss att fira vår Jesu födelse. Vi förbereder 

oss alla för det och vi vill glädja oss tillsammans med våra 
nära och kära. Vi ska presentera ett barn vars födelse kan 
jämföras med Jesu födelse.

Sanda Petrari, eller  Sanda som hon gillar att 
presentera sig själv, föddes av sin mor som bodde i ett 
stall. Eftersom hennes mamma arbetade på en gård kunde 
hon hålla graviditeten dold tills hon föddes. Hon föddes 
i stallet men kom snart till ett fosterhem då det kom till 
myndigheternas kännedom om denna tragiska situation 
där ett litet barn kom att födas.

Sanda vet inte om hon har några syskon och hon 
har aldrig träffat sin mamma. Efter att ha placerats i ett 
fosterhem försökte hennes mamma kontakta henne för 
några år sedan. Men, Sanda har inga känslor gentemot sin 
mamma. Hon vill inte träffa henne.

År 2012 blev hennes fostermor sjuk och kunde inte 
längre ta hand om Sanda och därför var hon tvungen 
att att lämna henne till de sociala myndigheterna. 
Således hamnade Sanda i en statlig institution för barn.  
Min fru och jag fick hör om hennes situationen, att de 
förhållandena hon bodde i var inte de bästa. Vi besökte 
henne där och bestämde oss för att ta henne in i vårt hem, 
Hancock-huset på Caminul Felix.

Sanda anpassade sig snabbt till oss som föräldrar och 
till de andra barnen som hon ser som sina syskon. Nu har 
hon en stor familj och är väldigt glad. Vi har nio barn i vår 
familj mellan 14 och 20 år.

Sanda är 17 år och hon går på sitt sista år på 
yrkesskolan. Hon vill bli frisör. Hon tycker om att arbetar 
och är uthållig.

Hennes planer för framtiden är att avsluta yrkesskolan 
och sedan arbeta inom detta yrke. Hon vill starta en familj 
och ha en fin framtid. Hon har stora drömmar och vi som 
föräldrar uppmuntrar henne att hon med Herren kan 
uppfylla dem.

Vi önskar er välsignad Helg tillsammans med nära och 
kära!

Adrian och Alina Bulc — Sandas föräldrar

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
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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:- *Dessa kanaler 169 / kvartal
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  Service  Reservdelar  Utrustning 
          All info på hemsidan:

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

Hälsningar från fadderkontoret
Det är med stor tacksamhet som vi skriver till er igen. 

Det har varit ett år då vi upprepade gånger undrat hur det 
kommer att gå. Kommer ni, våra faddrar och gåvogivare att 
fortsätta kunna ge stöd då vi vet att många av er har drabbats 
hårt av Covid 19 och effekterna av det. Trots det kan vi se ert 
trogna stöd. Nu står vi snart inför julhelgen och det betyder 
för många av oss att vi kommer att få fira på ett annat sätt 
som än vi är vana vid. Vi vill från fadderkontoret uppmana 
er att berätta för era familjer och vänner om att bli fadder, 
gåvogivare eller ge stöd. Nya barn flyttar in hela tiden och vi 
vill göra allt vi kan för att rädda barns liv. Du kan bli en del av 
att förändra tillvaron för ett barn.

Eli Filip osh Lisa Egerbo Hörnberg


