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Kära faddrar och vänner,

Vi uppskattar er mycket och vi känner oss 
välsignade av att veta att ni finns där för oss 
både i goda och i svåra tider som dessa vi nu 
upplever. I år firar vi 30 år sedan arbetet på 
Caminul Felix startades upp. Här får övergivna 
barn en mamma, pappa och en familj där 
bröder och systrar växer upp tillsammans i ett 
tryggt hem med omsorg. Vi kan se tillbaka med 
förundran på de 30 år som gått att vi aldrig har 
saknat mat på bordet eller saknat kläder till 
våra barn. Vi har haft varma och sköna hem 
och vi undrar hur är detta möjligt? Ni är svaret! 
Genom dessa 30 år har det varit många barn 

som fått ett hem hos oss, och idag har många 
av dem en egen familj och egna barn som de är 
goda och kärleksfulla föräldrar till. När vi ser 
dessa unga människor som tar ansvar för sina 
familjer och ser sina barn växa upp känner vi att 
vi har fullföljt vårt uppdrag och att det är värt 
allt arbete.

Vårt uppdrag har dock inte tagit slut än. År 
för år är det nya övergivna barn som flyttar in. 
För många av dem är övergivenheten svår att 
hantera och det lämnar ofta djupa sår i deras 
själar som är svåra att läka. Det är därför de har 
ett djupt behov av kärlek och tillgivenhet, de 
behöver bli tittade i ögonen och att bli lyssnade 
till för att kunna hantera sina trauma. När 



Nicoleta och Mihai 
Adrian Bulc, föräldrar i 
hus nummer 4 delar några 
tankar i följande rader:

Nästan 30 år har gått sedan 
jag, Mihai och min fru Nicoleta 
började vårt arbete som 
föräldrar på Caminul Felix. Vi 
gifte oss i maj 1992 och medan 
vi var på vår bröllopsresa kom 
vi till Caminul Felix för att vara 
med på invigningen av dom 
första hemmen. Det blev början 
för oss.

Några månader senare 
kallade 16 barn oss för mamma 

och pappa. Några år senare, 
kom våra biologiska barn, 
Ionatan och Timotei, in i vår 
familj. Genom dessa 18 år har 
vi haft många barn i vårt hem.

Åren har gått, och de har 
gått bra för våra barn. Många 
har jobb och några har bildat 
familjer och fått egna barn. 
Vårt yngsta barnbarn föddes 
i oktober 2021 i Alex och 
Andreea Vargas familj.

Åren gick och våra barn 
började lämna boet och 
lämnade därmed en ledig plats 
åt andra barn. En ledig säng 

blev en möjlighet för ett annat 
barn att få flytta in i en familj 
och få uppleva kärlek. Här i 
familjen kan vi ge den omsorg 
som alla barn behöver och 
möjligheten att få följa med till 
kyrkan och få lära känna Jesus. 
Totalt så har 35 barn kommit 
för att bli en del av vår familj. 
Vi är så tacksamma för alla 
barnen som blivit en del av 
våra familj och genom ditt stöd 
fått ett fint liv.

Mihai Adrian & Nicoleta 
Bulc, föräldrar i hus nummer 4, 
Caminul Felixby 1

barnen kommer är det inte glada barn vi möter. 
Vår önskan är att när de flyttar ut så ska vi se 
dem ha ett leende på läpparna. 

Tack för att ni finns med oss även på detta 
nya år. Genom allt ni gör – antingen genom 
månatligt ekonomisk stöd, gåvor eller era 
förböner så lyfter ni oss – ni hjälper oss att gå ett 
steg framåt för varje dag. Ert stöd, hur litet det 

än är, kan förändra många liv. Därför uppmanar 
vi er att fortsätta stödja oss även i år.

Vi önskar er alla och era nära och kära ett 
år med god hälsa och ett år där Guds godhet 
kommer att vara med er varje dag.

Med tacksamhet,
Simona Puscas



Gheorghe Dobai är ett av de hundratals barn 
vars liv förändrades när han kom till Caminul 
Felix. Han kom in i vår familj vid 5 års ålder 
tillsammans med sin 6-åriga syster Anca och 
sin 2-åriga bror Marius. En annan bror låg 
på sjukhuset på grund av allvarliga skador 
orsakade av deras mammas pojkvän som 
slagit honom trots att han bara var 8 månader 
gammal.

Gheorghe Dobai har nu vuxit upp i vår familj 
precis som flera andra barn. Han började på 
dagis och fortsatte på grundskolan tills idag då 
han går på en yrkesskola. Han är 18 år och så 
lång att han får tittar ner på mig. Det är bra för 
på det sättet behöver jag ingen stege för att byta 
glödlampor i huset; Jag behöver bara honom. 
Gheorghe, som är en idrottsman, tränade fotboll 
på juniornivå här i det lokala laget och försökte 
gå ännu längre, men professionell verksamhet 
krävde för mycket.

Gheorghe går nu på en yrkesskola i Oradea. 
Ända sedan han var 16 har han tyckt om att 
jobba och tjäna de fickpengar han behövde. 
Han har jobbat på ett motell under varje 
sommarlov och jobbar fortfarande där när 
han blir tillfrågad. Han är väldigt uppskattad 
och det är vi så tacksamma för. Han har ett 
år kvar i skolan. Han har fin kontakt med sin 
storasyster Anca som nu studerar i en stad som 
Timișoara där hon finns med och spelar fotboll. 
Vi stöttar Gheorghe och kommer att fortsätta 
att stödja honom precis som vi har gjort med 
alla barn som har vuxit upp i vår familj eller på 
Caminul Felix. Vi vet att detta är en del av vår 

tjänst här på Caminul Felix och vi kommer att 
göra allt vi kan för att hjälpa dem och vägleda 
dem i livet som vi tycker det kan bli bäst. De 
är och kommer alltid att vara våra barn och de 
fortsätter att kalla oss mamma och pappa, vilket 
ger oss glädje och gör oss mer ansvarsfulla. Må 
Gud vara välsignad för allt!

Mihai och Nicoleta Bulc, föräldrar i hus nummer 
4, Caminul Felixby nummer1

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.

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!



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!

  Service  Reservdelar  Utrustning 
          All info på hemsidan:

Köpa ny elcykel?   Gör inte det! 
Vi berättar gärna varför….. 

Kära vänner,
Med stor tacksamhet ser vi tillbaka på året 

som ligger bakom. Samtidigt så ser fram emot 
det nya året som börjat. Även om vi mött många 
och stora utmaningar har vi i allt fått känna en 
trygghet och glädje när vi gång på gång fått 
uppleva er närhet och generositet med att ge 
stöd. Vi vill också tacka er alla som skickat in 
gåvor till julklappar och julfirandet för våra 

familjer. Ni skall veta att det betytt mycket. 
Tacksamma är vi också till er som gett stöd för 
våra värmekostnader som stigit kraftigt och 
blivit en stor utgift för oss.

Nu önskar och ber vi att år 2022 skall bli ett 
fint år för oss alla. Gud välsigne er

Eli Filip och Lisa Egerbo Hörnberg
Fadderavdelningen


