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Kära faddrar och vänner,

Varma hälsningar från alla barn och familjer 
på Caminul Felix. Tack för det stöd ni ger till 
arbetet. Vi värdesätter det mycket och varje 
uppmuntrande ord från er värmer.

För många av våra barn har Caminul Felix 
varit deras hem under många, många år, 
medan det för andra i bara några månader. 
Det är därför våra hjärtan fylls av glädje och 
tacksamhet som när vi ser nya barnansikten som 
leker utanför hemmen.

Vi är övertygade om att det nya liv som 
barnen på Caminul Felix får är den bästa 

möjliga, miljö där de kan växa och blomstra. 
Därför tackar vi för ert ständiga stöd. Det 
faktum att ni hjälper våra barn att få ett lugnt 
och säkert liv är beundransvärt och oerhört 
viktigt.

Det är av stort värde för oss att finnas där för 
våra barn när de lär sig och söker efter modeller 
för sina liv att leva efter. Detta kräver ofta hårt 
arbete från de inblandade, men det leder ofta 
till förvandlade liv och familjer. Tack för ert stöd 
och den outtröttliga trohet som ni visar oss. Vi 
önskar er god hälsa och stora välsignelser!

Simona Puscas



När vi gifte oss trodde vi att vi skulle få två 
eller tre barn, men vi har nu fått tio st. Vi har tagit 
på oss ett stort ansvar, nämligen att vägleda och 
bli föräldrar till ytterligare åtta andra barn utöver 
våra två egna biologiska pojkar. Detta får oss ofta 
att undra om vi är bra föräldrar och vilka gränser 
vi behöver sätta upp. Vi ställs också inför vilka 
utmaningar som är värda att kämpa för och eller 
inte. Vi har lärt oss att man inte hela tiden kan vinna 
alla strider, men att vi kan visa kärlek och respekt. 
Därför ber vi Gud om tålamod och vägledning för 
att fatta bra beslut varje dag.

Det senaste året har varit svårt för hela världen 
med den osäkerhet pandemin orsakat. Det har varit 
ett år fullt av utmaningar också för oss, men ännu 
mer för barnen som fått anpassa sig till nya saker 
som att studera online. Förändringar av rutiner 
orsakar ofta obehag för oss och ännu mer i barnens 
liv. Barn har behov av att umgås för att trivas, och de 

begränsningar som pandemin åstadkom inverkade 
på våra barn. I den här situationen har vi letat efter 
aktiviteter som de tycker om och som hjälper dem 
att trivas och inte känna de negativa effekterna av 
alla begränsningar.

Att vara förälder innebär mycket ansvar att ge 
kvalitetstid med varje barn. Vi får också känna 
tillfredsställelse och glädje i det. Vi tackar Gud för 
varje barn som han har anförtrott oss. Vi vill få en 
positiv inverkan på deras liv och ber att den lärdom 
som vi vill ge dem ska bära frukt vid rätt tidpunkt. 
Vi vet att upplevelserna var och en av oss möter i 
livet sätter sitt prägel på våra liv och det är därför 
vår önskan är att barnen kommer att få massor av 
positiva upplevelser i framtiden.

Vi vill säga tack till er alla som finns med oss i 
bön och vi ber att Herren ska välsigna er alla.

Victor Cuc – pappa i Trinity hemmet

Här följer några tankar som delas  
av Victor och Cristina Cuc, föräldrar i Trinity hemmet.

Vi erbjuder dig möjligheten att ta emot våra nyhetsbrev per post, ELLER, du kan ta emot 
dem via e-mail.  För dig som stöder ett specifikt barn kan vi skicka brev, kort och foton 
via email också. Vårt mål är att vara effektivare, spara tid och pengar. Om du vill byta 
till EMAIL istället för post, vänligen kontakta oss via e-post på sponsor@caminulfelix.org 
(Fadderavdelningen). Tack!



Ralu är vår äldsta flicka. Jag minns fortfarande 
första gången jag såg henne. Det var hösten 2014 
och hon var 12 år gammal då. Jag hade kommit 
till Caminul Felix för att bli intervjuad för en 
anställning att hjälpa barnen med sina läxor. Barnen 
satt runt datorn och såg en animerad film, och den 
som fick min uppmärksamhet var Ralu, som satt 
bakom de andra och såg till att alla andra kunde 
se datorskärmen. Trots att hon inte var den äldsta 
systern hade hon alltid varit mycket skyddande för 
de andra systrarna.

2015, när jag gifte mig kom Ralu och hennes 
systrar för att hjälpa oss att dekorera rummet för 
bröllopsmottagningen och på vårt bröllop.

Under den tiden arbetade jag som stöd till Raluca. 
Hon var en tyst, lydig och sällskaplig tjej, men hon 
var också lite blyg. Hon tyckte om när vi spelade 
boll, promenerade och lyssnade på musik.

Efter nästan tre års äktenskap gick jag på 
föräldraledighet fram till förra sommaren. Då hade 
min man och jag blivit antagna att bli husföräldrar. 
Sedan september 2020 har vi haft välsignelsen att 
vara en stor familj. Ralu är nu 18 år nu och inte 
längre den blyga flickan som jag träffade för många 
år sedan. Nu är hon är en vacker, smart, driven, 
kärleksfull och omtänksam ung dam som både 
älskar barn och blir älskad av barnen. Hon är väldigt 
hårt arbetande; hon hjälper mig med hushållssysslor 
och förutom allt detta ser hon också efter de yngre 
barnen och vi ser att hon mognat otroligt mycket 

under de här åren. Hon vet hur man kan njuta av 
varje ögonblick. I sommar avslutar Ralu ett viktigt 
steg i hennes liv, nämligen gymnasiet. Hon älskar 
att köra bil och det går väldigt bra på hennes 
körlektioner då hon är både ambitiös och modig.

Ralu är en välsignelse för oss och vi har lärt oss 
mycket av henne under hela denna tid vi varit en 
familj.

Avslutningsvis uppmuntrar vi dig att komma 
ihåg Raluca i era böner för det som ligger framför 
henne.

Cristina Cuc – Mamma i Trinity hemmet

Barnberättelse

Konditoriet
Erika Galbinasu, en ung dam som är 

en välkänd konditor i Rumänien, kom 
från Bukarest till Caminul Felix mellan 
21 juni och 25 juni, och tillsammans 
startade vi ett nytt projekt på Caminul 
Felix, nämligen ett litet konditori. Varje 

dag var det 10-12 flickor och pojkar 
som deltog i praktiska övningar med 
att tillverka bakverk av hög kvalitet.

Det är vår önskan att detta skall 
bli en plats där många av våra barn 
kommer att upptäcka nya förmågor 
och passioner, som senare kan bli en 

potentiell inkomstkälla genom att 
baka kakor och andra läckerheter som 
de kan sälja till vänner eller bekanta 
eller varför inte, som kan leda mot ett 
framtida jobb senare. Vi vill därför 
ge dessa ungdomar upplevelser 
som kommer att bygga upp deras 
självförtroende och därmed hjälpa 
dem att se potentialen och talangen de 
har.

Har du möjlighet att ge ett 
ekonomiskt stöd till detta projekt är vi 
tacksamma så vi kan fortsätta ge våra 
ungdomar möjlighet att lära mer. När 
ni kommer till oss skall vi med glädje 
bjuda er på läckerheterna.

Simona Puscas 



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….. 

Kära vänner,
Varma och soliga hälsningar från 

fadderkontoret. Vi njuter av sol och värme och 
så gör våra barn, ungdomar och familjer. Många 
aktiviteter är planerade och alla gläds över att 
kunna vara tillsammans igen efter många månader 
av isolering. Som varje år planerar våra familjer 
för att göra något kul tillsammans som familj. En 
vecka med bara familjen är en höjdpunkt som 
man lever på hela året. En del åker upp till bergen, 
andra till havet eller till något annat resmål. Till 
detta kommer extra utgifter och vill erbjuda er alla 
att vara med och ge en sommargåva. Om du ser 
en möjlighet att ge en extra gåva till detta är våra 
familjer så tacksamma.

En fortsatt skön sommar önskar
Eli Filip och Lisa E Hörnberg
Fadderkontoret


