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Kära faddrar och vänner!

Vi vill börja med att önska er alla en välsignad och
fridfull julhelg. En helg då vi oftast möts som familjer
och får trivas i god gemenskap.
Även för familjerna på Caminul Felix kommer julen
med stora förväntningar. Barnen och ungdomarna
hjälper till att förbereda hemmet för denna fina helg.
Man förbereder med godsaker och man lagar mat
som är extra festlig. I bakgrunden hör man de vackra
julsångerna som skapar en trevlig familjär atmosfär.
Denna glädje är som störst när den upplevs av barn
som nyligen kommit till våra familjer.
Tre av våra barn vars berättelser du kan läsa om
i brevet har nyligen anlänt till en av familjerna på
Caminul Felix. Vi är så tacksamma när vi ser små
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ansikten fyllda av leenden och glädje. Barn som aldrig
hade trott att de skulle kunna njuta av barndomen i
en familj. Nu får de hjälp med att övervinna trauman
och rädslor som länge har tyngt dem. Allt detta är
möjligt tack vare er människor med stora hjärtan som
stöttar familjerna på Caminul Felix för att våra barn
ska må bra och få ett liv fullt av glädje och kärlek och
med underbara minnen genom åren.
Vi tror med stor övertygelse att varje barn har rätt
till ett liv där de kan trivas, leka och upptäcka världen
utan att behöva oroa sig för morgondagen. Vi tackar
er för att ni fortsätter att stötta oss i arbetet. Må Gud
välsigna er!
Med uppskattning,
Simona Puscas
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En sak är säker: tiden går fort.
Tillsammans med det växer vi
och mognar. Det är upplevelsen
för oss alla. Det som sågs vara
en absolut sanning för tiotals år
sedan anses idag vara relativt.
Det som var aktuellt igår
behöver uppdateras idag. Allt
förändras så snabbt. Apparna
på våra telefoner kräver
uppdatering med några dagars
mellanrum. Mode genomgår
ofta förändringar. Matlagning
nöjer sig inte längre med
traditionell smak utan letar
alltid efter nya smaker.
Det finns dock några saker
som måste förbli oförändrade
av tid, lagar och riktlinjer för
livet. Jag tror att det är vår plikt
att upptäcka dem och lämna
dem som ett arv till våra barn.
Jag tror att bibeln är vår lärobok
för livet och kyrkan är där för
att hjälpa oss. När vi håller oss

i detta sammanhang hjälper
det oss att urskilja det goda
från det onda omkring oss, och
gör oss till ett ljus för andra
människorna. Det är här som
vi finner att Gud fullkomligt
älskar varje människa, att han
lyssnar till bönerna vi sänder
upp till himlen, att han förlåter
misstag, att han reparerar
trasiga liv och relationer. Dessa
sanningar ger trygghet och
frid i alla livssituationer. De
är ett överlevnadspaket för
vår generation. De har stärkt
våra föräldrars upplevelser
och kommer att vara ett
tillfredsställande arv för våra
barn.
Respekt och vanlig artighet
är något som var och en av oss
bör bära. Vem ska annars tala
vackra ord i samhället om inte
vi? Gemenskap har sin plats i en

familj. Empati är inte betingad
av färg eller social status. Pojkar
och flickor föds överallt och
med tiden blir de inget annat
än män och kvinnor. Samhällets
framsteg kan inte förändra
vår natur och bör inte ändra
våra goda vanor. Guld har
alltid funnits och vi kallar det
fortfarande en ädelmetall idag,
och nästa generation kommer
fortfarande att kalla det så.
Varje generation har sina
egna utmaningar. Idag är
många människor rädda för
död, sjukdom och lidande. Vi
som Caminul Felix föräldrar är
angelägna att leva våra liv och
skydda leda våra barn till att
bli ansvarsfulla och mogna. Må
Gud hjälpa oss att göra det!
Florin Copil – pappa i Cypress huset

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!

Barnberättelse
När Ricardo kom till vårt hem tillsammans
med sina två bröder så började han utforska huset
och omgivningarna med stor nyfikenhet. Han var
exalterad över allt han hittade och alla nyfunna
leksaker behövde testas, oavsett om det var en
cykel, leksaksbil eller den stora studsmattan
bredvid huset. Fram till 8 års ålder hade han inte
ägt många leksaker som bara tillhörde honom,
han var upprymd av allt han såg och som han
kunde leka med.
Några dagar efter att barnen flyttade in till
vårt hem berättade Ricardo att han verkligen
skulle älska att få fortsätta bo hos oss och Ricardo
var mycket glad över möjligheten att veta att han
fick stanna och bo hos oss som sin familj. Samma
kväll, full av känslor, frågade Ricardo mig om
han kunde kalla mig “mamma”. Det var ett
extremt känslosamt ögonblick; det verkade som
om världen stannade upp under några sekunder.
Alla barnen väntade andlöst på ett stort svar, ett
svar på det desperata ropet från ett barn som
hungrat efter kärlek. Mitt jakande svar väckte
glädje i hela huset, en stor och stark kram och
många leenden.
Ricardo växte upp under sina 3 första år
i en dysfunktionell familj, där han saknade
föräldrarnas omsorg och hjälp för att leva. Hans
mamma sysslade med andra saker än att ta hand
om sina barn och hon lämnade ofta sina barn ute
på gatan. De följande åren av sitt liv tillbringade
han i en fosterfamilj, där hans utveckling var
bristfällig. Han fick ofta stryk och det var brist
på mat i fosterhemmet. Ricardo har mycket att
ta igen, men han är hårt arbetande och villig att
lära sig.
En dag öppnade han upp sitt hjärta och
berättade för mig att han och hans äldre bröder

hade brukat böja knä vid sängen innan de gick
och la sig på kvällen och be att Gud skulle ge
dem en ny familj. Hans ansikte lyste när han glatt
berättade för mig att Gud äntligen hade besvarat
deras bön.
Ricardo är en fighter; han har alltid kämpat
för sitt liv. Även om han under sitt korta liv mött
mycket likgiltighet och brist på tillgivenhet,
bestämde han sig för att kämpa med all sin kraft,
och hans leende döljer många oläkta sår och
mycket smärta. Nu försäkrar vi honom att vi
också kämpar för hans liv, och att han från och
med nu har en mamma och en pappa som älskar
honom och tar hand om honom.
Det är underbart att veta att vi inte är ensamma
i denna kamp i våra barns liv! Tack att ni finns
med och är en del av våra barns liv.
Tabita Copil- mamma i Cypress hemmet

Barnberättelse

Ett år har gått fort och nu skall vi snart fira jul igen. En helg som våra barn längtar efter. Genom Cov
19 som drabbade vår värld med stor kraft fick vi också känna på det på Caminul Felix. Vi är tacksamm
till er alla som så troget varit med och fortsatt gett stöd även om ni också gått igenom dessa tider av
omställningar. Till er som står inför valet vad ni skall köpa eller önska julklapp vill vi rekommendera
ett stöd till ett fadderåtagande eller ge en gåva. Detta kommer att bli en julklapp som gör skillnad och
kommer att ge ett övergivet barn en familj. Välkomna att höra av er till oss för information.
Eli Filip Lisa Egerbo Hörnberg
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…..
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