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Kära faddrar och vänner
Sommaren närmar sig sitt slut och augusti är här 

– sommarens sista månad. Naturen är fortfarande 
full av färger som långsamt börjar blekna bort, vilket 
ger plats för höstens skönhet. Vi är tacksamma till  
Gud för livet.

Medan föräldrar på Caminul Felix jobbar och 
gör sig redo för vintern så gör sig barnen redo för 
att börja dagis eller skolan efter sommaruppehållet. 
Sommaren har varit fin! Men vi ser med hopp fram 
emot vad som kommer härnäst. Vi fortsätter att litar 
på Herrens godhet! Varje månad på året lär oss alla 
något. Augusti lär oss att vara fruktsamma. Tack för 
att du står vid oss i arbetet. 

Psaltaren 65:9-13:

I år är det 30 år sedan  
Caminul Felix grundades. Vi vill 
uppmärksamma detta jubileum 

ordentligt. Mellan  
21 oktober och 23 oktober 2022 

väntar vi på att alla ni som varit 
med oss   under dessa år ska delta  

i firandet här i Oradea.  
Välkomna!

30
ÅR



Vi har varit föräldrar i ett av hemmen på Caminul 
Felix i 22 år. Vad har vi lärt oss under den här tiden? 
Ganska mycket! Och det finns plats för fler! Vi har 
lärt oss att livet är vackert (för det mesta) och det är 
värt att leva, med både sina goda och sina mindre 
bra upplevelser. Att vi är människor och att vi gör 
misstag — inte många (hoppas jag) och inte särskilt 
allvarliga (helst helst)! Att vissa av dem kan lösas 
(även om de inte är våra misstag), men inte alla (vi 
bör hålla oss borta från att göra dem). Vi har lärt 
oss som föräldrar att lära av andra, särskilt av barn. 
Vi har lärt oss att möta våra rädslor – vi har blivit 
av med en del av dem (men andra kommer). Vi 
har lärt oss att det är viktig att informera barn om 
vad som händer. I en värld som är rik på oro är det 
viktigt för oss so föräldrar att finnas nära våra barn 
och hjälpa dom med rädslor som kommer. Även 
från verkligheten av konsekvenserna av deras egna 
handlingar.  Vi har lärt oss att en bra relation med 
barnen leder till en fin bättre atmosfär i hemmet. Vi 
har lärt oss att det är bra att inte sakna humorn i vår 
relation med våra barn – vi ska inte ta oss själva på 
för stort allvar. Att inte alla våra idéer är bra.

Att skapa goda minnen under barndomen är 
viktigt. Att ibland framgång inte är proportionell 
mot ansträngningen, men att det senare inte kan 
saknas. Att det är skrämmande att inse att de 
kommer att göra några av samma misstag som vi 
har gjort. Att du tar ett ansvar du inte har kontroll 
över. Att allt är i Herrens händer, men att vi behöver 
arbeta  på det som om allt berodde på oss. Att Gud 
sänder oss oväntad hjälp,  men att vi inte kan räkna 
det som en kvot för att minska vår ansträngning.  Vi 
har också lärt oss att det är svårt för oss att lära oss 
vissa saker. Vi har märkt att samhället förväntar sig 
att föräldrar är perfekta. När vi väl blivit föräldrar 
så förblir vi föräldrar, men det finns liv både när 
barnen är hos oss och efter att de har flyttat ut.   Att 
det spelar någon roll vilka berättelser vi berättar för 
barnen, men framför allt vilka berättelser vi låter 
förankras i våra egna tankar av alla berättelser som 
når oss.  Att en bra bedömning av vårt föräldraskap 
förmodligen ges av sättet vi uppfostrar våra barn.

Dan Butuc, pappa i hus nr 2, Caminul Felix 1

Vi är föräldrar



Julias berättelse
Den första dagen är speciell inte bara för barnen 

som kommer till oss  utan också för föräldrarna. I 
dag  är vi tacksamma att vår Julia fått glädjen att 
hitta sin plats i Sunflower Design-teamet. Hon är 
vår trots att hon inte bär på våra gener. Vi har fostrat 
henne i vår familj, på Caminul Felix, sedan hon var 
två år-. Nu är hon nästan 23 och det verkade inte 
vara så lätt för henne att ett jobb. Hon har gjort flera 
försök tidigare, men utan framgång att bli anställd. 
Icke desto mindre började Julia i livet under svåra 
omständigheter. Båda hennes biologiska föräldrar 
växte upp på ett statligt barnhem av kommunistisk 
typ, i en flockliknande miljö, och kunder inte ta 
hand om sin lilla flicka. En av föräldrarna lider av 
epilepsi och den andra  av schizofreni. Det är långt 
ifrån en gynnsam miljö för en nyfödd bebis. De 
befann sig utan någonstans att bo, inget jobb och en 
liten flicka när de själva just hade blivit myndiga. 
Troligtvis har den överlevnadsmodell som de hade 
lärt sig på barnhemmet inte utrustat dem för att bo 
hos en av sina mormödrar (de bodde tillsammans 
en kort tid), så de hamnade på gatan. Vid det här 
laget hamnade Julia på ett statligt barnhem – hon 
var ungefär ett och ett halvt år gammal. En blond  
liten  tjej, vars fysiska och motoriska utveckling 
var nära genomsnittet, men (som vi snart får veta) 
som präglades av upplevelser som visar sig i en 
allvarlig mental och intellektuell obalans. Från den 
lilla information som vi har kunnat få från hennes 
biologiska föräldrar kan vi bara gissa orsakerna, 
men det tog år för problemen att minska och delvis 
lösas. På den tiden hade vi 12 barn i huset när  Julia 
kom.  Dom andra barnen hade varit med oss   i 
ungefär två år  och var i olika åldrar, mellan 1 och 
16. En fin gemenskap och rutin hade etablerats, som 
stördes av Julias frekventa och omotiverade (av 
vad vi såg) gråt.  Sambandet som måste ha funnits 
i hennes sinne är svårt att detaljera; vid två års 
ålder uttrycker man inte verbalt sina känslor eller 
sin oro. Vi tyckte ofta att det var svårt och undrade 
hur skall det gå med Julia.  Men, vi visste att vi som 
föräldrar måste visa på lugn och visa kärlek.. Julia 
visade flera tecknen på att det fanns fysiologiska 
och psykologiska saker hon var tvungen att jobba 

med.  I det naturliga dagliga livet  började vi vidta 
några vanliga åtgärder för att hjälpa henne: ordentlig 
mat och vila, minska stressfaktorer så mycket som 
möjligt (särskilt motivera de andra barnen att inte 
provocera henne) och i de akuta ögonblicken helt 
enkelt hålla om henne och prata med henne lugnt 
skulle ge resultat. Hon gick på en förskola för  barn 
med särskilda behov, men sedan bestämde vi oss 
för att anmäla henne till den kommunala skolan i 
byn.  Många timmar ägnades åt att förvärva och 
sedan stärka grundläggande färdigheter: läsa, skriva 
och räkna . Hon lyckades klara varje läsår. Sedan 
började hon lära sig skrädderi på en yrkesskola. Hon 
fortsätter för närvarande att lära sig genom att arbeta 
på Sunflower Design syverkstad, i en trygg miljö 
som en stabil person som är villig att delta som en 
bidragande medlem i samhället. Jag tror dock att det 
viktigare är att en människa har fått (tillbaka) den 
värdighet som Skaparen hade gett varje människa. 
Genom att delta i detta gör du Guds verk. Det är 
ni, många människor, som har bidragit till Julias 
utveckling, och det tackar vi er för! Julia säger tack 
genom att leva ett bra liv och le ofta!

Julias föräldrar, Dan och Veronica Butuc

Barnberättelse



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….. 

Hälsningar från 
fadderkontoret

Tiden går fort och snart är sommaren 
borta. Våra barn, ungdomar och föräldrar 
har njutit av sommaren med tid att slappna 
av och ha tid tillsammans som familjer. Om 
en kort tid börjar skolan igen. För några 
av våra barn blir det första gången de går i 
skolan. De är upphetsade. Tiden när skolan 
börjar ger Caminul Felix extra kostnader 
för att köpa den utrustning som de behöver 
till skolan. Vi har erfarenhet av mycket 
högre kostnader för nästan allt som går att 
köpa och är så välbehövligt. Om du ser en 
möjlighet att ge en extra donation för att 
rusta våra barn för skolan och för Caminul 
Felix skulle högre utgifter vara till stor hjälp 
och stöd.

Vi tackar Gud för dig och för ditt stöd!
Allt gott från,
Eli Filip och Lisa E Hörnberg
Fadderkontoret


