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Kära faddrar och vänner,
Det är med glädje vi hälsar er alla: “Kristus har 

uppstått!” Vi önskar er en välsignad påsk och en underbar 
vår tillsammans med era nära och kära!

Påsk är högtiden då vi firar uppståndelsen av Jesus 
Kristus och början på ett nytt liv. Även på Caminul Felix 
ser vi levande mirakel och början till nya liv. När ett 
övergivet barn blir helt och får ett nytt liv, då ser vi dem 
blomstra till det som de är ämnade att bli.

Det är också berättelsen om en ung man som nu är 
vuxen. Han är gift och är pappa till tre barn och han 
driver sitt egna företag. Han minns hur han efter att 
ha förlorat sin mamma slutade att bry sig om allt runt 
omkring honom. Nu berättar han med ett leende på 
läpparna att när han kom till Caminul Felix så flyttade 
han in i ett stort hus, med två stora bord med många 

stolar. Han minns sitt spännande möte med sin nya 
“mamma” och “pappa” och han säger att för honom 
betydde Caminul Felix den hjälp han behövde mest 
och en chans och stöd som gavs honom utan att han 
förtjänade det.

Och sådana berättelser fortsätter vi att ta del av. För 
ett tag sedan välkomnade en familj på Caminul Felix 
ytterligare några barn – tre syskon: åldrarna 8, 9 och 10. 
Vilken vacker bild det är att se dem blomstra och släppa 
ut sin inre skönhet när de smakat sötman av kärleken de 
erbjuds varje dag. De är barn som gläds för de minsta 
kärleksgester de får: en klapp på huvudet eller på axlarna 
som ett tecken på uppmuntran, en matlåda i skolväskan 
eller den varma maten på bordet, den varma sängen eller 
de rena kläderna. Det här är saker som verkar så normala 
för de flesta av oss, men så är det inte för alla barn.



Tankar delade av Florica Cifor, mamma 
i Hus nummer 3

Vad snabbt livet går! Hur många gånger har vi inte 
hört den här meningen? Men det verkar som att vi inte 
förstår det förrän någon som är kär för oss lämnar oss.

Vi är fortfarande märkta av döden av en god vän till 
oss på Caminul Felix. Han var en engelsk gentleman som 
hade varit vän med Caminul Felix i många år. Han var en 
vanlig man som hade låtit sitt liv ledas på ett extraordinärt 
sätt av Guds hand. Han var ingen stor predikant, men han 
hade en inverkan på många liv, inklusive vårt liv och våra 
barns liv. Han predikade inte för oss, men hans ord och 
handlingar berörde våra liv på ett speciellt sätt.

Vi minns vårt besök i Storbritannien  när han 
välkomnade oss med orden “Känn er som hemma i mitt 
hem”, och det var så vi kände oss - hemma... eller när vi 
gick i några butiker tillsammans för att köpa sängkläder 

till en av våra flickor och en Frozen DVD-film till en 
annan av våra döttrar, eller när vi fick en ny tv med 
posten bara för att den vi ägde var gammal... och minnena 
kan fortsätta.

Stunder som dessa får oss att tänka på kraften i ord 
och handlingar.

Efter 22 år i denna tjänst undrar vi “Vilka av våra ord 
och handlingar kommer våra barn aldrig att glömma?”

Vi ber att vi ska använda de ord och handlingar som 
kommer att sjunka djupt i barnens hjärtan för att förändra 
deras liv för alltid. Må våra handlingar och ord vara 
hoppets vapen; må de lyfta upp och uppmuntra dem som 
Gud har anförtrott oss för en stund!

Florica Cifor, mamma i hus nummer 3 Caminul Felixby 
nummer 1

Det finns fortfarande många barn 
som inte har någon annan hjälp än 
den hjälp vi som vuxna kan erbjuda. 
Om vi   inte når ut till dem med våra 
resurser och vår kärlek kommer 
de med största sannolikhet att gå 
förlorade.

Vi är tacksamma för att du gör 
dessa saker möjliga i barnens liv 

och vi uppmuntrar dig att fortsätta 
uppleva glädjen i att ge, se varje 
dag som en möjlighet att vara en 
välsignelse för någon. En enkel 
handling att ta hand om någon har en 
enorm inverkan i deras liv.

Med uppskattning,
Simona Puscas
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“Ingenting är svårt när vi känner Gud.”
Jag heter Diana och jag är 16 år. Hela mitt liv har jag 

förstått att det fanns en högre makt som såg till mig. 
Vid 15 års ålder fattade jag ett beslut att lämna min 

biologiska familj eftersom jag ända sedan barndomen fått 
uppleva många outhärdliga saker som kom att påverkade 
mig personligen.

Det slutade med att jag kom till en statlig institution 
där jag såg saker som fick mig att inse att även där var 
livet svårt för mig av det jag upplevde och såg. Men, på 
något sätt så kände jag att det fanns en Gud som hade en 
lösning för mig. 

Efter ett tag kom en familj från Caminul Felix och då 
förstod jag verkligen att Gud fanns och han brydde sig om 
mig. Caminul Felix blev mitt hem.

Jag träffade nya människor och framför allt mötte jag 
Gud.

Tack till alla er som stöttar Caminul Felix och därmed 
ger både mig och andra barn som mig chansen till ett 
bättre liv, till en ny början.

Med djup tacksamhet,
Diana Curelariu, House nummer 3, CF nummer 1

Barnberättelse

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!

EXTRA från fadderkontoret!
Mars 2022
Kriget i Ukraina, som är vårt grannland, överraskade  oss och hela världen. Vi är alla märkta av tragedin med 

människor som lämnar sina liv bakom sig och flyr från kulor och bomber för att vara säkra. De senaste dagarna har 
Rumänien öppnat sina gränser, hjärtan och hem för att ta emot, hjälpa och välsigna flyktingar.

På Caminul Felix gjorde vi samma sak. Vi gör inget mer speciellt än andra, vi gör bara det vi ska göra i sådana tider. 
Vi har blivit välsignade och nu vill vi vara en välsignelse. De senaste dagarna har cirka 100 flyktingar, på väg till andra 
länder i Europa inkvarterats i våra hem på Caminul Felix. Och deras antal växer för varje dag. De allra flesta av dem är 
mammor med barn. Varför gör vi det här? För det var så vi lärde oss. Vår Herre Jesus var också en flykting (Matt 2:13-15).  
Vi uppmanas att hjälpa de behövande. Även om vår hjälp verkar obetydlig. Vi inbjuder dig att vara  med oss i detta 
projekt att hjälpa dem som behöver det på grund av kriget. Flyktingarna som kommer behöver mat, kläder, medicin m.m.

Du kan skicka en gåva till något av våra 90-konton i Stiftelsen Caminul Felix. Märk din gåva med  “För flyktingar 
från Ukraina”. 

Plusgiro: 90 06 49-5 / Bankgiro: 900-6495 / SWISH: 1239006495
Gud välsigne er
Lisa Egerbo Hörnberg & Eli Filip
Fadderavdelningen



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,
Det är dags att skriva till dig igen, och vi gör det med stor tacksamhet eftersom vi är 

mycket medvetna om din hjälp och ditt stöd på så många sätt. Din hjälp och ditt stöd skapar 
förändringar. Det du gör för våra barn är bara fantastiskt och en välsignelse. Det är underbart att se 
förändringarna i barnens liv när de får en mamma, pappa och familj. Tack för att du stannar nära 
eftersom vi behöver din hjälp och stöd.

Eli Filip och Lisa Egerbo Hornberg
Fadderkontoret


