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Kära faddrar och understödjare,

Med stor värme och kärlek skriver vi till er igen. Det 
känns gott och tryggt att ha er med i arbetet med att 
ge övergivna barn en mamma, pappa och familj. Ert 
stöd som faddrar eller gåvogivare är av mycket stor 
betydelse för att göra detta möjligt. Tillsammans bygger 
vi framtiden för barnen som en gång blev lämnade och 
övergivna. Vi vet att Gud har en plan för alla barn på 
vår jord. Han behöver dig och mig för att barnen skall få 
komma in i den planen. Få växa upp i ett tryggt hem med 
kärlek och omsorg och få möjligheten att studera och 
utbilda sig till det dom drömmer om.

Vi ser barnen växa upp till unga vuxna och ta 
ansvar. Dom är fina förebilder för så många. Med vårt 
nyhetsbrev följer ett brev till er faddrar från det barn som 
ni finns med och ger stöd till. Där berättar familjerna  om 
framstegen som deras barn gör. Dom är stolta och glada!

En av mammorna berättar hur dom som familj kommit 
nära varandra på ett speciellt sätt under denna tid av 
pandemin. Dom har gjort saker tillsammans och banden 
mellan barn och föräldrarna har blivit så mycket starkare. 
Samma sak har skett i varje familj berättar hon.

I några av familjerna har man bakat eller gjort godis 
som de sedan sålt och på så sätt kunna köpa lite extra 
godis till barnen i Felixbyn. Allt för att göra det lilla extra 
som uppmuntran. Ett mycket fint och uppskattat initiativ 
som dom tagit. På kvällarna möts det olika familjerna 
på sina terasser för gemenskap. Oftast är det de äldre 
ungdomarna som är ansvariga för programmet. Musik, 
sång och skratt ekar mellan husen. Alla är glada!

Än en gång ett stort Tack till er alla som ger och gett 
extra stöd nu under månaderna av stora utmaningar. 
Gång på gång så fylls vi av glädje och förundran över er 
generositet.

Genom att vara fadder eller gåvogivare investerar du i 
ett barns framtid.

Genom att ge stöd till studiefonden kan våra ungdomar 
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få en fin och bra utbildning. Något som de ofta drömt 
om.

Genom att ge en gåva till Felixbyn kan vi ta in fler barn. 
Vårt mål är att välkomna 10-15 nya barn under året.
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Den 6 februari hade vi 14-års fest i Felixbyn och det 
firade vi med olika sportaktiviteter, lekar och mat. Tiden 
går fort och det är svårt att förstå att det redan gått 
så många år sedan vi startade upp arbetet. När vi ser 
på våra äldre ungdomar som kom som små barn eller 
bebisar så förstår vi att tiden går fort. Det är så fint att 
se hur de har växt upp och blivit dessa fina ungdomar. 
Vi kan se hur lika de har blivit sina föräldrar i sina Felix 
familjer. De fick fina föredömen och exempel att följa. 
Vi firade denna dag med en stor fest då vi alla kunde 
mötas igen och ha trevligt. Samma helg kunde Felix 
familjerna besöka några lokala evangeliska församlingar 
och berätta om arbetet, och en kärleksgåva gavs till 
arbetet. Det känns gott att se att våra Thailändska 
vänner som finns med och tar ansvar genom att ge stöd. 
Fortfarande finns det en del restriktioner som vi måste 
följa pga av Covid 19. Men det går åt rätt håll och följer 
vi rekommendationerna som vi fått så hoppas vi att allt 
snart skall vara som vanligt igen.

Vårkampanj!
Under månaderna som ligger framför oss har vi 

som mål att få in fler faddrar och understödjare till 
Felixbyn, Under månaderna som ligger bakom har vi 
fått flera förfrågning om att ta in fler barn i våra familjer. 

Tyvärr har vi fått säga nej då vi måste få in mer stöd till 
våra omkostnader. Berätta för din familj, vänner eller 
arbetskamrater om Felixbyn. Uppmuntra dem att vara 
med och ge en gåva av det dom ser möjligt. Tillsammans 
blir alla medel som kommer in välsignade. Vi hoppas 
kunna komma med många glädjande rapporter om att fler 
vill vara med. Hör gärna av er till oss om ni önskar mer 
information.

Det finns alltid saker som behöver ses över och repareras 
i hemmen i Felixbyn. Nu håller vi på med att göra färdigt 
golvet i vår Allaktivitetshus. Tack till er som gjort det 
möjligt för oss att göra det. Allaktivitetshuset är viktigt för 
oss. Här möts våra ledare och föräldrar, här möts våra barn 
och ungdomar för olika samlingar. Det är en mycket väl 
utnyttjad och uppskattad byggnad.

Vi avslutar vår hälsning till er med ett upprop. Ser du 
ser en möjlighet att värva en ny fadder/ gåvogivare eller att 
ge ett extra stöd till Felix Familjeby, så gör det!

Vi vill önska er alla en riktigt fin tid som ligger framför!


