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Varma hälsningar till er alla!

Det är den 12:e månaden i den gregorianska 
kalendern och den sista månaden på år 2022. 
När vi ser tillbaka på året som gått kan vi 
konstatera att det varit ett svårt år på många 
sätt. Kriget i Ukraina, flyktingkrisen under den 
första delen av året, energikrisen, de sociala 
kriser vi alla har bevittnat. Alla dessa saker har 
skapat oro i många hjärtan. Men, vi väljer att 
inte låta omständigheterna styra hur vi känner 
oss. Att reflektera över Guds godhet. Att välja att 
tro att Gud känner till alla våra behov och våra 
barns behov. Att välja att tro att oavsett våra 

omständigheter förblir Gud trofast.Tack alla ni 
för den trohet som ni visat under året till barnen 
och familjerna. Vi inbjuder er att fortsätta att stå 
tillsammans med oss och barnen på Caminul 
Felix även under år 2023.

Ha en riktigt fin Jul och Nyårshelg!
Med varma hälsningar från
Răzvan och Timea Petrică

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.



Efter 20 år som föräldrar på Caminul Felix 
med 20 barn i olika åldrar kan vi se tillbaka på 
hur Herren hjälpt oss och varit med oss. Har det 
varit svårt? Ja!

Det har varit svårt eftersom varje barn kom 
in i vårt hem med trauman – fysiska eller 
känslomässiga.

Det har varit svårt eftersom vi var unga i 
början (2002) och inte hade någon erfarenhet av 
att hantera den typen av trauman.

Det var svårt till en början med 12 barn i 
huset – 6 pojkar och 6 flickor plus 2 biologiska 
flickor.

Det var svårt eftersom allt var nytt för oss 
som föräldrar, men också för barnen.

Det har varit svårt eftersom några barn kom 
med sjukdomar och behövde läggas in på 
sjukhus och opereras.

Det har ibland varit svårt för barnen att 
acceptera sin nya familj på Caminul Felix.

MEN det har varit vackert.
Det har varit vackert eftersom vi har sett 

Guds hand i arbetet i så många krissituationer 
som vi har varit med om.

Det har varit vackert för här har vi träffat våra 
medarbetare, de andra föräldrarna, människor 
som vi inte skulle ha träffat någon annanstans.

Det har varit vackert eftersom vi har kunnat 
forma livet för de barnen som anförtrotts oss.

Det har varit vackert att se barn som har 
lämnat vårt hem nu ha familjer och egna barn.

Det har varit vackert att se deras liv förändras 
radikalt efter att ha mött Herren Jesus.

Det har varit vackert att få höra att vi är 
förebilder för dem och att de när de växer upp 
vill ha familjer som den de växte upp i.

Det har varit vackert att lära känna så många 
människor (faddrar) som har hjälpt och stöttat 
Caminul Felix. Utan er hjälp hade vi inte kunnat 
välkomna barnen in i våra familjer.

Nu, efter 20 år av tjänst på Caminul Felix 
och vi ser tillbaka, tror vi att vi har gjort vad vi 
kunde göra och att fröet som har såtts i barnens 
hjärtan i vårt hem har varit användbart. För oss 

som föräldrar är det dags att säga farväl och ett 
nytt föräldrarpar och nya barn flyttar in. Efter 
20 år I Caminul Felix -arbetet som föräldrar vet 
vi att vägen ibland varit svår, men den har varit 
vacker.

All ära tillhör HONOM!
Med all vår kärlek och respekt,
Adrian och Alina Bulc, hus Hancock

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.

Vägen har ibland varit tuff, men vacker.



Sanda Petrari – En livshistoria och en 
berättelse att berätta

Sandas liv började för 19 år sedan, men det 
började inte som det borde göra för varje barn. 
Hennes mamma arbetade på en lantgård och 
när hon blev gravid dolde hon det eftersom 
hon var rädd och skämdes inför människorna 
runt omkring. När tiden kom för henne att föda 
jobbade hon på gården, och hon födde1 Sanda 
där. Efter förlossningen fördes mamman och 
Sanda till sjukhuset. Hennes mamma hade inte 
de ekonomiska resurserna eller den nödvändiga 
visdomen för att uppfostra ett barn. Sandas 
pappa erkändes inte hennes födelsebevis. Därför 
hamnade Sanda några dagar efter födseln på ett 
av statens barnhem och därifrån skickades hon 
till en fosterfamilj. Hon stannade i denna familj 
tills hon var 9 år, då hennes fostermamma på 
grund av vissa hälsoproblem inte längre kunde 
ta hand om henne och erbjuda henne det stöd 
hon behövde så mycket. Hon togs ifrån sin 
fostermamma av staten och hamnade återigen 
på barnhemmet. Vi, föräldrarna, Adrian och 
Alina Bulc, besökte det barnhemmet 2012. Vi 
hade plats för en tjej, så vi tänkte att det var helt 
rätt för henne att bli en del av vår familj.

Sanda anpassade sig lätt i hemmet, men det 
var väldigt svårt för henne i skolan eftersom 
hon var ett barn med särskilda behov (särskilda 
utbildningsbehov), men hon lyckades avsluta 
yrkesskolan för utbildning av frisörer. Sedan 
gick hon vidare till gymnasiet. Sanda är en 
väldigt snäll och lydig tjej. Vi som föräldrar har 
varit väldigt glada över att hon har varit en del 
av vår familj och våra liv.

Åren har gått fort och Sanda har växt. I 
somras flyttade hon från vårt hem, till ett 
övergångsboende för de ungdomar som 
flyttar ut från Caminul Felix. Hon avslutade 
yrkesskolan och går nu i gymnasiet. Hon har ett 
jobb och tycker om att vara självständig. Hon 
är förberedd och väntar på de utmaningar som 

kommer att dyka upp. Det kommer inte alltid 
att vara lätt, men hon är inställd på att vara en 
fighter. Hon kämpade ända sedan hon föddes, 
när det verkade som om oddsen var emot 
henne, med tanke på omständigheterna kring 
hennes födelse, men Gud hade en plan med 
Sanda och det har han fortfarande. Berättelsen 
om Sandas liv är värd att berätta eftersom Gud 
var och är författaren som har gjort denna 
berättelse möjlig.

Adrian och Alina Bulc, föräldrar

Barnberättelse
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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….. 

Så börjar detta året närma sig sitt 
slut. Vi ser tillbaka på ett fint år i våra 
familjer och gläds med barnen som får 
växa upp i en trygg familj. Det går nog 
inte en dag utan att vi tänker på er och 
det stöd ni ger till detta fina arbete.

Nu närmar sig julen och för många 
av våra barn är det den första julen som 
dom får uppleva i en kärleksfull miljö 
tillsammans med sin nya familj och 
även få en julklapp. 

På Caminul Felix står vi också inför 
dom stora utmaningarna som vi vet 
att många av er också upplever. Högre 
kostnader av mat, el etc, och vi undrar 
var det skall ta vägen. Trots detta får 
ni frågan om ni ser än en gång ser 
möjligheten av att ge en extra Jul-gåva 
till Caminul Felix familjerna. 

God Jul och Gott Nytt år och tack för 
att ni finns med oss i arbetet

Eli Filip och Lisa E Hörnberg


