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Kära faddrar och vänner,
Vi vill börja vår hälsning med att önska er en fin
Påskhelg.Vi saknar verkligen er alla som brukade besöka
oss och alla ni som vi brukade träffa under våra resor
under hela året. Även om ni är långt borta kan vi känna
den kärlek ni har till oss genom det stöd som ni ger. I
svåra tider som vi nu alla upplevt har vi varit förvånade
över att se hur en pandemi av vänlighet har uppstått på
många olika sätt. Ni har fortsatt med och gett stöd till våra
barn och arbetet. Man säger att älska betyder att ge, och
vi tror att det är så. Vi har lätt att ge av vår tid och våra
resurser till de människor vi älskar, eller hur? Därför är
det stöd ni ger oss ett tydligt bevis för oss på den kärlek ni
har för våra barn.
För några veckor sedan välkomnade vi en ny familj i
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Caminul Felixby nr 2 där 6 barn - syskon mellan 2 och 14
år fått en familj. I Caminul Felixby nr 1 har 4 barn fått en
ny familj. Det är en glädje att se dessa barn som brukade
leva i fattigdom och misär nu flyttar in i en miljö som är
helt annorlunda än det de brukade känna till. Vi tackar
er från djupet av våra hjärtan för att ni valt att ge av era
resurser till dessa små som är obetydliga för många,
men ändå av stort värde för Gud. Vi vet att många av
er gör stora uppoffringar för att vara en välsignelse för
ett barn på Caminul Felix, och vi känner oss extremt
uppmuntrade och välsignade att veta att ni stöder arbetet.
Vi ber att Guds välsignelse alltid kommer att vara nära er.
Med uppskattning,
Simona Puscas
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Kära vänner och faddrar,
Som ni vet är vårt mål i familjerna på Caminul Felix
att våra barn som kommer till oss från trasiga och svåra
förhållanden skall få växa upp i sin nya familj med kärlek
och omsorg och växa upp till självständiga vuxna. För
några av våra barn som kommer till oss med speciella
behov är vi engagerade i att ta hand om dem som
medlemmar i den stora Caminul Felix även i framtiden.
Vi har tidigare delat med oss av vår plan att bygga ett
hem som är särskilt utformat för att tillgodose deras
unika behov. Tills den byggnaden är klar bor våra unga
vuxna med särskilda behov i ett av de familjehem som vi
kallar “Oregon Huset” med Ovidiu och Florentina Oana
som leder arbetet där. Idag har vi sex unga vuxna som där
och trivs så gott och känner sig trygga.

Ioan Hosu, en 27-årig ung man som är far till två barn, växte
upp i en familj på Caminul Felix. För några månader sedan
beslutade han att tillsammans med sin fina fru Aura - en ung
gudfruktig kvinna med mycket kärlek till övergivna barn, att
öppna sin egen familj för åtta andra barn vid sidan av sina egna
två barn. Här är en glimt av Ionut berättelse:

Tacksamhet till Gud

Tacksamhet mot Gud är något jag verkligen inte kände av
under min tonårstid, vilket var en mycket svår tid i mitt liv. Det
var en tid när jag behövde mina föräldrar mer än någonsin; Jag
saknade min mamma som hade övergivit mig och min far som dog
när jag var 17. Jag kunde inte ens komma ihåg hur min mamma

Vi skriver till er nu för att presentera behovet av
en Van för att tillgodose deras transportbehov. För
närvarande använder de en 20 år gammal bil som inte
längre är pålitlig. Normalt när en av våra familjer har ett
behov som detta skickar vi begäran till de faddrar som
stöder det huset / familjen och många av er har hjälpt till
att möta dessa behov. Den här gången, eftersom denna
grupp stöds av så få, delar vi med oss av detta behov till
er alla..
En bra begagnad Van kostar cirka 15 000 euro. Vårt
hopp är att samla in dessa medel och välsigna dem
med en Van till Påsk Kan du vara med och ge ett stöd!.
Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Tack för att du överväger detta behov. Må Herren
välsigna dig rikt!
Med vår tacksamhet,
Marcel Filip – Director för Felix Familjebyar, Rumänien

såg ut eftersom min syster och jag var små när hon lämnade oss
för att aldrig komma tillbaka. Jag hade mycket smärta i mitt hjärta
och kunde inte förstå vad vi hade gjort fel som ledde till att vi
blev övergivna och inte kunde växa upp i en familj som de andra
barnen på vår skola. Men i sin stora nåd förblev Gud inte tyst i
mitt lidande. Han gav min syster och mig en familj på Caminul
Felix. Här fick vi möjlighet att kalla någon mamma och pappa
och mer än så kunde vi se vad det innebär att ha en familj. För
det är jag tacksam till Gud och tacksam för att vi fick komma till
en familj på Caminul Felix. Det har betytt allt oss och för många
andra barn som kommit till en Caminul Felix familj.
Jag försökte glömma den smärta av övergivenhet som fanns
inom mig och försökte glömma alla mina frågor som jag inte

Barnberättelse
Florentina är det första barnet som Gud anförtrodde oss
att bli föräldrar till. Det ögonblicket när hon kom in i vårt hem
var mycket speciellt både för henne och för oss som föräldrar.
Hon var blyg, undrande, men samtidigt leende, och vi kunde
se i hennes ansikte att hon trivdes här. Hon såg att här var det
annorlunda än på den plats där hon hade vuxit upp på och det
liv hon hade hittills upplevt. Vi kände att hon önskade värmen
i ett hem och en familjs kärlek. Hon var redo att ta emot de
välsignelser som Gud hade i beredskap för henne. Florentina är
en utåtriktad och varm flicka och hon fick vänner direkt. Känslig
men ändå stark efter att i 13 år gått igenom tuffa tider och
situationer som inget barn borde uppleva. De människor som
skulle ha skyddat henne med sina egna liv hade svikit henne,
och familjen som hon skulle älska och där hon skulle känna sig
skyddad och växa upp i blev bara en illusion. Hon förstod att
det livet hon levde i inte var normalt och att i hennes ålder skulle
hon gå i skolan. Det var inte naturligt för henne att inte sova i
en varm säng utan oftast på gatorna. Att missbruk av något slag
mot barn inte var fel och att hon förtjänade mer, mycket mer
av det.. Hon förstod det och nu drömmer hon om att när hon
växer upp att hon skall kunna hjälpa andra barn som gått genom
liknande upplevelser, att uppmuntra dem och berätta för dem
att det inte är deras fel, att de förtjänar mer - mer kärlek och mer
förståelse.
Det var uppmuntrande för oss att se hur de svåra tiderna
och övergreppen hon har gått igenom inte gjorde henne nere
och det faktum att hon inte gått i skolan bara gjorde henne ännu
mer beslutsam att lära sig. En mycket svårt tid var när hon fick
reda på att hennes mamma ville att hon skulle komma hem igen.
Detta fick henne att tänka och hon var tvungen att analysera
och fatta ett beslut som var lika svårt som det var viktigt. Vi
var välsignade att se hur mogen hon hade blivit och hur hon
förväntade mig att få svar på. Tonåren var borta och jag började
försöka uppnå något i livet utan att se tillbaka.
Jag träffade min fru Aura. Den största förändringen i min själ
ägde rum det ögonblick som vår första bebis föddes - en känslig
och perfekt liten varelse som behövde kärlek, uppmärksamhet
och vår närvaro lika mycket som hon behövde luft. Jag förstod i
det ögonblicket att jag behövde läkas från all den smärta jag hade
samlat i min själ, så att min dotter inte skulle känna vad jag kände.
Jag förstod att Gud alltid hade varit där för mig, även när jag
hade känt mig ensam och övergiven. Jag förstod att han var och
är och kommer alltid att vara min far. Hans kärlek är oändlig,
att han har sett på mig med samma kärlek som jag hade sett på
min dotter från hennes första andetag och att vi människor gör
misstag, men Gud gör aldrig några misstag. Jag insåg att hela mitt
liv och alla de situationer jag hade gått igenom i livet hade styrt
mina steg mot vad jag är idag. Jag förstod då att Gud alltid hade
varit där bredvid mig, precis som i Gamla testamentets tider när
han var där bredvid Josef, som på grund av sina bröder och andra
människor gick igenom mycket svåra tider. Han gick igenom
tider av ensamhet, men Gud arbetade i hans hjärta, gav honom
stor visdom, ett hjärta fullt av förlåtelse, förståelse och kärlek, så
att han senare kunde bli en stor välsignelse både för sin familj och
för hela sitt folk.

hade förstått att hon som barn har rätt att önska mer och att hon
förtjänar allt det bästa i livet. Hon berättade för oss att trots att
hon älskade sin mamma väldigt mycket ville hon inte tillbaka
till samma plats som hon hade tagits bort ifrån på grund av
försummelse och på grund av missbruk. Hon vill inte hamna
på gatorna igen och inte kunna gå i skolan. Vi förstod hur svårt
det var för henne att fatta ett så viktigt beslut och vi lovade att
vara där för henne, att uppmuntra och stödja henne så ofta hon
behöver oss.
Aura och Ionut Hosu, föräldrar i Lisa Potts hus, CF 2
Idag är jag tacksam till Gud för att han alltid har varit där
för mig och för att han lett mina steg in i denna uppgift. Det är
min önskan att Gud ska fortsätta använda både mig själv och de
andra föräldrarna i sitt syfte att hjälpa till att läka våra barn som
är skadade i sitt inre.
Ett speciellt ögonblick för mig var en av kväll när vi
tillbringade tid med våra barn. Vår äldste son Florin som är 17 år
fick frågan av min fru om han hade en förebild i sitt liv, och han
riktade blicken mot mig och svarade: ”Ja, du! Du är ett exempel
för mig. Du var också övergiven och har ändå startat en egen
familj, en vacker familj med barn. Jag vill ha en egen familj också
en dag. ” Jag blev förvånad över hans svar och samtidigt blev jag
djupt imponerad och insåg att Gud verkligen har en plan för alla
och att allt fungerar tillsammans till förmån för dem som älskar
Gud, nämligen de som kallas enligt hans syfte.
En bibel vers som alltid har varit i mitt hjärta och tröstat mig i
tider av hopplöshet är
Psaltaren 68: 5, som säger: ”De faderlösa fader och änkornas
försvarare, är Gud i sin heliga bostad.” Det är min önskan att
alla barn som har upplevt övergivande skulle identifiera sig med
denna underbara psalm.
Ioan Hosu, far i Lisa Potts hus, Caminul Felix 2

Annonsblad 2021

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.
Vi njuter av den här tiden på året när vi ser solen och
blommorna komma upp. Men framförallt älskar vi att se nya
barn som flyttar in och får en familj. Det finns förmodligen
inget finare än så. När nya generationer av föräldrar flyttar
in i Caminul Felix-hemmen och blir husföräldrar välkomnar
vi också fler barn. Därför ber vi dig att dela med dina vänner
och familjer för att bli fadder eller månadsgivare. Barnen och
ungdomarna är vår framtid!

Service Reservdelar Utrustning
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Kristen TV
– Helt utan månadskostnad!

Paket 1:

Paket 2:

Paket 3:

OM TESTAMENTEN OCH GÅVOR!

Det händer nu och då att gåvogivare kontaktar
oss och vill upprätta sitt testamente där Caminul
Felix blir förmånstagare. Du kan med förtroende
vända Dig till oss. Vi har den kompetensen och
erfarenheten som kan behövas. Detsamma gäller
också om Du funderar på en större gåva och vill
samtala om hur en sådan på bästa sätt kan komma
våra barns framtid inom Caminul Felix till godo.
Kontakta oss per telefon, brev eller e-post.

1 190:-

1 595:-

Paket 4:
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2 595:-

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:-

2 995:*Dessa kanaler 169 / kvartal
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