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Kära faddrar och vänner,

Vi har nu gått in i den 10:e månaden på detta året och 
det är 10 månader som vi kan se med tacksamhet tillbaka 
på.

Barnen och ungdomarna på Caminul Felix Familjebyar 
är tillbaka till skolan och ett nytt läsår. Det innebär att 
återigen vakna tidigt på morgonen, få nya skolkamrater, 
göra läxor och att lägga sig tidigare. Vi finns med dom alla 
i allt detta och gör vårt bästa för att hjälpa och vägleda. Vi 
är oerhört tacksamma för ert stöd. De 10 månaderna har 
innefattat nåd, välsignelser och besvarade böner. Men det 
är inte bara dessa månader, utan 30 år som varit fyllda 
av många välsignelser för Caminul Felix Familjebyar. Vi 
hoppas och planerar att vi i slutet av denna månad skall 
kunna fira dessa 30 år tillsammans med så många som 

möjligt som har funnits med oss genom dessa år.
J. M. Storm sa en gång att oktober är den tid då 

träden avslöjar färger som de har hållit gömda under 
hela året. Och oj, vilken vacker syn det är! Det är som 
en bild av våra liv också. I vårt förra nyhetsbrev skrev 
vi att varje månad lär oss något. Om augusti lär oss att 
vara fruktsamma, så lär oss oktober att inte gömma oss. 
Vår bön för var och en av er där ni är, skall synas för 
människorna omkring er. 

Timea och Razvan Petrica

BUSSRESA TILL RUMÄNIEN
Vill du vara med om en rik upplevelse?
Följ med på en resa till Caminul Felix, Oradea
och FCE Marghita 25 mars - 3 april 2023.
För mer info kontakta Lena Rommedahl
Intresseanmälan till lena@rommedahl.se.



– firade vi vår andra bröllopsdag genom att flytta in 
i ett nytt hem. Med oss då hade vi vår 8 månader gamla 
dotter. Vårt lilla hus och våra liv byttes ut mot ett mycket 
större hus och ett 24 timmars jobb på Caminul Felix. Och 
nu, 21 år senare, kan vi fortfarande känna spänningen 
som vi kände när vi klev in i vårt nya hem, där vi började 
ett nytt liv tillsammans som familj. Vi hade en vecka 
på oss att anpassa oss till vår nya situation. Vi skulle 
förbereda oss känslomässigt till att välkomna barnen som 
skulle bli en del av vår familj. 

Först kom två syskonpar in i vårt hem: två små pojkar 
och två små flickor. Veckan därpå fick vi två syskon 
till. I deras ögon kunde vi se bristande tillit, rädsla och 
osäkerhet om hur länge de skulle stanna hos oss, eftersom 
de hade placerats och flyttats runt på för många barnhem 
innan. Under loppet av några månader hade vi 5 barn 
med blöjor (12 minderåriga under 9 år). Med små steg 
började vi anpassa oss till varandra och att vänja oss 
vid vår nya livsstil. Mycket kommunikation, spel, resor, 
läkarbesök, många sömnlösa nätter – allt detta väckte 
så småningom leenden på våra läppar. Vilken glädje vi 
upplevde när de för första gången och uppriktigt kallade 
oss mamma och pappa, när vi kände ärliga kramar, när 
de började dela med sig av svårigheterna och smärtan de 
hade gått igenom. Vi både grät och skrattade tillsammans. 
Vi kämpade mot fördomar sida vid sida. Ja, det var då vi 

började bli en familj.
Under loppet av 21 år har 11 av våra barn flyttat ut. 

Flera av dem har gift sig och nu har de egna barn. Ofta 
kommer dom hem och besöker oss med sina familjer och 
barn. Många minnen överväldigar oss när de går in i sina 
tidigare rum och de letar efter sina sängar och namnen på 
skyltarna som de hade skrivit in som ett minne.

När vi ser tillbaka på de två decennier vi har funnits 
här, blir vi överväldigande när vi tänker på hur det skulle 
kunnat sett ut:

– om inte någon hade haft visionen att bygga Caminul 
Felix Familjebyar, 

– om det inte funnits hängivna frivilliga som bidragit 
till byggnationer av bostäder och dess underhåll, 

– om Santa Cruz huset och barnen som växt upp i inte 
fanns eller, 

– om inte Gud hade kallat oss till att arbeta på en 
denna plats.

Under alla dessa år har vi sett hur vi är en del av 
Guds plan. Nu är det våra vuxna barns egna ansvar att 
göra sina liv lyckliga och uppfostra sina egna barn. Vi 
påminner dem om att vi finns där för dem även om de har 
sina egna liv och att de alltid kan lita på oss, att vi är ett 
telefonsamtal bort och att de alltid finns i våra hjärtan.

Csaba & Elisabeta Zefer, föräldrar i Santa Cruz House

21 augusti 2001 



M. György (Gyurka) är 8 år och han är det yngsta 
barnet i vårt hem. (Santa Cruz). Han var 4 år när han kom 
till oss tillsammans med sina äldre syskon Irénke 10 år 
och Krisztián 7 år. De hade blivit försummade av familj 
sina föräldrar. Mamman var alkoholist, och pappan var 
för det mesta osynlig då han var fullt upptagen med att 
sköta djuren i byn.

Ända sedan vårt första möte med syskonen kunde 
vi känna deras glädje, deras hopp och deras uppriktiga 
önskan att vara en del av en familj där de skulle bli 
uppmärksammade, erkända och skyddade. Vid varje 
möte som vi gjorde med dem innan dom flyttade in till 
oss frågade de oss när dagen skulle komma för att de 
skulle kunna följa med oss “hem”. Gyurka var som en 
magnet – han ville mysa intill oss, klappa oss, styla vårt 
hår och le mot oss av alla möjliga skäl – han visste inte 
hur han skulle uttrycka sin kärlek. Han hade verkligen 
sett fram emot att bli riktigt älskad och accepterad precis 
som han var. Vi kan fortfarande minnas glädjen och 
spänningen i hans ögon när vi satte in honom i vår bil 
för att ta med honom hem. Vid sin första måltid i vår 
familj var han så nervös att han hällde ut sin soppa på sig 
själv. Och oavsett vilken mat du ställde framför honom 
så skulle han äta den som om att han aldrig hade fått 
mat tidigare. Han vande sig mycket snabbt till de andra 
barnen i huset.

Med tiden, när saker och ting ordnade sig och han 
började känna sig trygg hos oss så började de trauman 
han upplevt tidigare i sin familj att dyka upp. Det var 
rastlösa nätter när han rörde sig mycket i sängen, han 
rullade ofta runt och ramlade ur sängen. Det fanns ofta 
mardrömmar och han brast i gråt om dörren inte hade 
lämnats vidöppen; det fanns en extrem rädsla för mörkret 
och för trånga utrymmen. Och uppepå allt detta fanns 
fysiska/psykiska problem som vi tillsammans behövde 
börja gå den långa vägen mot helande. Vi upplevde 
jobbiga tider med honom och tre månader efter hans 
ankomst hamnade han på intensiven på grund av en 
allvarlig infektion som var mycket svår att upptäcka. På 
grund av det var han inlagd på sjukhus i tre veckor och 
han behövde någon som satt vid bädden hela tiden. Det 
hände att han halvt medveten hoppade ur sängen och 

slog sig själv utan förvarning. Han drog ut slangarna 
han i hade i armen och han skrek flera dagar i sträck att 
han inte ville bli slagen längre. Han regrigerade i det 
han upplevt tidigare i sitt liv. De dagarna, den svåra 
kampen och hjälplösheten vi alla upplevde utmattade 
oss verkligen. Men vi kan knappt beskriva den frid och 
det lugn som lade sig över hans väsen när vi kramade 
honom och viskade i hans öra: “Vi är här för dig!”. Vi är 
så tacksamma till Gud att han långsamt återhämtade sig 
och blev den där lilla pojken som alltid var glad, pratsam 
och så nyfiken. När han blev äldre infann sig stora 
koncentrations svårigheter. Han har också svårigheter 
att uttrycka sig eller att kunna formulera sina idéer 
och tankar. Vi är glada att vi har hittat ett mycket bra 
team som hjälper oss att utveckla dessa färdigheter och 
förmågor. Gyurka är det där barnet som behöver mycket 
uppmärksamhet, kärlek, acceptans och uppmuntran. För 
honom betyder ett leende, en kram eller en uppmuntran 
mer än alla rikedomar i världen. Han tycker om att spela 
fotboll med pojkarna och att cykla. Vi är så tacksamma för 
vår son Gyurka och vi tror att hans liv kommer att bli fint. 
Han är guld värd och vi är så tacksamma att få vara hans 
mamma och pappa. Tack till er som ger stöd.

Barnberättelse

30
ÅR

Nu är det dags att fira vårt trettioårsjubileum av Caminul Felix Familjebyar. Med 
stor tacksamhet ser vi tillbaka på åren som gått och kunskapen om de många hundratals 
övergivna barn som fått en ny framtid genom sin nya familj. Detta tack vare er som ger 
stöd till detta viktiga arbete. Snart har den generation föräldrar som var med från början 
flyttat ut. Deras barn har vuxit till unga vuxna och många har sin egen familj. Nya 
föräldrapar flyttar in tillsammans med nya barn och bildar nya familjer.



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
Om du inte har möjlighet att vara på plats när vi firar, 

så har du ändå möjlighet ge en extra kärleksgåva till 
detta speciella tillfälle. Det kan du göra genom att ge en 
kärleksgåva till projektet “Gruppboendet”. Vi bygger en 
fastighet där det skall finnas lägenheter för de som behöver 
ett skydda boende när de flyttar hemifrån. Vi har idag flera 
unga vuxna som vuxit upp på Caminul Felix som behöver 
detta stöd i sina liv. Detta är en mycket angeläget projekt. 
Skriv “Gruppboende” på meddelandet.

Eli Filip Lisa E Hörnberg

Drömmar förvandlas till 
handlingskraft.

Detta var en dröm. Och idag, steg för steg, 
blir drömmen verklighet. Gruppboendet 
kommer att  vara en välsignelse för några 
av de unga med funktionsnedsättning som 
växt upp och växer upp på Caminul Felix 
Familjebyar. Vi behöver din hjälp för att 
detta boende så snart som möjligt kan öppna 
sina dörrar. För detta ändamål  kommer en 
insamling göras vid firandet av 30-årsjubileet 
sedan Caminul Felix grundades, lördagen 
den 22 oktober 2022.

Du kan vara med och ge ett stöd på något 
av följande konton :

RO65BTRL00501205R63609XX – RON
RO40BTRL00504205R63609XX – Euro
RO89BTRL00502205R63609XX – USD
RO15BTRL00507205R63609XX – GBP
RO86BTRL00514205R63609XX – CAD
RO64BTRLNOKCRT00R6360901 – NOK
COD SWIFT : BTRLRO22


