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Kära faddrar och gåvogivare,

Vi hälsar er alla med stor kärlek och värme. 
Vi saknar er alla och hoppas att vi snart får 
mötas igen. Ni var ju många som brukade 
besöka oss och många av er brukade vi möta 
under våra resor.

Även om vi nu är isolerade från många de 
aktiviteter försöker vi ändå att inte spendera 
vår energi på att tycka synd om oss själva, utan 
snarare tänker på tiden som ligger framför och 
att saker och ting kommer att bli bättre, och vad 
vi skall göra då. Vi ser fram emot att göra något 
roligt som familj och att möta vänner.

Barnen fortsätter sina studier online. Dom 
önskar verkligen att kunna gå tillbaka till skolan 
och möta sina lärare och klasskamrater. Genom 
och ta en paus då och då från data-skärmen har 
de anpassat sig till den nuvarande situationen. 
Vissa dagar är det fortfarande svårt för dem 
att hitta motivation och entusiasm, men deras 
föräldrar stöder dem och hjälper dem att jaga 
bort monotoni genom roliga spel och aktiviteter 
i huset eller ute.

Vi är tacksamma att barnen i familjerna på 
Caminul Felix har funnit öppna hjärtan som 
accepterar och vägleder dem. Barn som har 
gått igenom många trauman behöver mycket 



Är det inte otroligt hur 
snabbt och dramatiskt 
situationen i världen har 
förändrats? Det som tidigare 
varit normalt har blivit 
onormalt, och det som tidigare 
verkade onormalt tenderar nu 
att bli det normala. Trots att 
många människor önskar att så 
fort all denna galenskap som 
kommit genom coronavirus 
pandemin är över kunna 
återvända till det normala, 
så vet vi inte hur det blir. 
Tiden går och de veckor eller 

månader som vi tillbringat 
borta från våra familjer och 
vänner kan vi aldrig ta tillbaka.

Vad har vi lärt oss av 
denna situation som vi nu 
har gått igenom? Vi hör om 
människor som aldrig har bett 
till Gud tidigare har börjat be. 
Människor som aldrig hade 
brytt sig om Gud har börjat 
lyfta blicken mot himlen. 
Människor som trodde att de 
hade kontroll över sina egna 
liv inser nu att deras existens 
hänger på en tråd.

Livet är bara värdefullt 
om du lever det i ljuset av 
evigheten. Vi lär oss att det är 
bara genom att lita på Gud som 
vi kan fortsätta utan att låta oss 
bli överväldigade av osäkerhet 
om framtiden. Jag personligen 
förväntar mig inte att livet 
återgår till det normala, men 
jag kommer att fortsätta att lita 
på Gud. 

Adrian Stirbu - far i Calvary 
hemmet

uppmärksamhet, förståelse och tillgivenhet, 
ständig närvaro, uppmuntran, förebilder, 
hopp och roliga upplevelser. Det är därför vi 
uppmuntrar dig att fortsätta stödja familjerna 
på Caminul Felix och därmed hjälpa ett barn 
att se sina drömmar gå i uppfyllelse, att ha en 
lycklig barndom och att få känna omsorg från 
sina föräldrar och möjligheten att få en bättre 
framtid.

Vi önskar er alla en vacker vår och mycket hälsa!
Simona Puscas



När vi såg Vivien (Vivi) för första gången, var 
det några dagar efter att vi hade fått möjligheten 
att bli föräldrar i hemmet där hon och hennes 
bror bodde tillsammans med sju andra barn. 
Vivi var 7 år gammal. Hon var ensam och tyst. 
Snart kände vi till hennes livshistoria. Vi fick 
veta att hon och hennes bror hade tagits hand 
om av de sociala myndigheter på grund av 
fysiska övergrepp i hemmet. Vid den tiden 
trodde vi att det var därför hon valde att vara 
ensam. När vi närmade oss henne såg vi att det 
fanns andra orsaker. Vivi hade svårt att uttala 
ord korrekt och det orsakade henne mycket 
osäkerhet, särskilt eftersom några av hennes 
klasskamrater skrattade åt henne.

Det första vi gjorde var att hjälpa henne 
att inse att hennes nya hem var en säker plats 
för henne att göra misstag utan att någon 
skrattade åt henne och att vi tillsammans skulle 
”korrigera” misstag. Sedan fortsatte vi med 
ytterligare professionell hjälp som bekräftade 
för oss att Vivi hade begynnande dyslexi, vilket 
i kombination med hennes talsvårigheter skulle 
kräva många terapi sessioner.

Vivi har nu träffat en logoped och hon har 
förstått att hon måste arbeta hårt för att bli 

bättre, och hon är mycket flitig. Vi är glada över 
alla framsteg som hon gör, men framför allt är vi 
glada över att hennes självförtroende långsamt 
utvecklas och att vi får se ett leende i ansiktet 
allt oftare. Vi vet att Gud har kontroll och att 
han kommer att hjälpa Vivi även om det blir en 
lång process.

Tack för ert stöd och för era förböner som ni 
lyfter upp för barnen på Caminul Felix.

Clara & Adrian Stirbu, Calvary huset

Barnberättelse

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.



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!

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….. 

Varma hälsningar från fadderkontoret,
Allt andas liv ute i naturen med blommor och 

träd som nu knoppas och fyller oss alla med glädje. 
Precis, som när vi ser på våra barn! Allt andas liv! 
Det är fantastiskt att få vara med i detta fina arbete 
tillsammans med er

Vi har tidigare informerat om möjligheten att få 
nyhetsbrevet skickat till er på email och vi frågar 
er nu igen om ni skulle önska få det genom email. 
På så sätt drar vi ner på kostnaderna av porto som 
är höga idag. Vi kommer ändå att skicka brev på 
posten med foton från familjen som ni stöder, 
julbrev och brev vid speciella tillfällen. Brev från 
barnen och familjerna kan vi också skicka på email. 
Om ni önskar att fortsätta få pappersbrevet på 
posten kommer vi gärna att fortsätta att skicka det 
till er.

Om ni önskar att få det på email är vi tacksamma 
om ni hör av er till oss på någon av våra email 
adresser som finns i nyhetsbrevet.

Eli Filip och Lisa E Hörnberg


