
FCE driver bl a fyra familjehem. I vart och ett 
lever av FCE anställda föräldrapar tillsam-
mans med 5-6 barn i ett hem, som är så likt 
ett vanligt hem som möjligt. Sedan 1998, då 
det första familjehemmet, som då kallades 
transithem, öppnades har många övergivna 
barn och ungdomar fått chansen att smaka 
på familjeliv. 

Var skulle de varit? 

Nicu och Mariana Lazar är 54 och 51 år. De 
har två söner, 28 och 30 år, samt ett barn-
barn, som är en pojke på 18 månader. Det 
intressanta med familjen Lazar är att de har 
ytterligare 27 pojkar! 

2001 kom de i kontakt med en föräldralös 
kille, som berättade att han bodde i ett av 
FCEs transithem. Då FCE sökte ett föräldrapar 
till det nya transithemmet i Marghita,   

anmälde de sitt intresse och fick tjänsten. Nu 
började ett helt nytt liv. 

”Tidigare arbetskamrater och andra vänner 
tyckte inte vi var normala, som lämnade bra 
jobb för att ta hand om föräldralösa romer-
barn. Det var stor skillnad i lön, men Gud 
ordnade allt och lönen blev välsignad”, säger 
Nicu. 

Hur började det? 

”Vi öppnade hemmet den 10 juli 2001 och då 
flyttade sex killar in. Alla hade vuxit upp på 
barnhem och hade ingenstans att ta vägen då 
de slutade skolan. Alla var över 18 år och det 
var dags att börja jobba. Eftersom de hade 
problem med auktoritet var det en stor ut-
maning att lära dem att arbeta och behålla 
sitt jobb.” 

Vad är huvudmålsättningen med transit-
hem? 

”Det viktigaste är att ge dem en familj, vilket 
de aldrig haft och att få dem att förstå vad en 
familj betyder. Det svåraste var att hjälpa 
dem med deras uppförande och deras käns-
lor”, säger Mariana. ”Våld var det enda de 
kände till och vi kämpade för att de, som 
tyckte de var smartare inte skulle se ned på 
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de andra. Vi älskar dem och vill dem väl, men 
det har de inte alltid förstått”. 

Nicu berättar att en skillnad mellan att upp-
fostra de egna barnen och barnhemsbarnen 
var att de egna visste att föräldrarna älskade 
dem och ville leda dem rätt även då de blev 
tillrättavisade. Pojkarna, som kom från barn-
hemmen, trodde att de var hatade då de blev 
korrigerade för att förändra sina beteenden. 

Hur många pojkar har bott i ert hem? 

”Med de sex, som bor här nu är det 27 poj-
kar. De flesta var mellan 15 och 18 år då de 
kom, men en var 24 år och en var bara 9 må-
nader. De som flyttat ut, har bott här ca 3,5 – 
4 år, men de yngre, som bor här nu kommer 
naturligtvis att bo längre.” 

Har ni kontakt med alla? 

”Vi har nästan daglig kontakt med en del av 
dem, som bor kvar i Marghita. Vi har gett alla 
en chans och vi har försökt att vägleda dem, 
men en del har gått sina egna vägar. De har 
fått med sig familjekänslan och det är till oss 
de vänder sig om de är sjuka eller har andra 
problem. Var skulle de varit om de inte fått 
denna chans?” säger både Nicu och Mariana. 

Transithem har blivit ett familjehem. Hur? 

”Först handlade det om en kort period i livet 
för ungdomar, som slutat skolan, men senare 
fick vi pojkar i 15 årsåldern, som fortfarande 
gick i skolan och sedan har vi fått ta emot 
ännu yngre barn. Det är som en syskonskara i 
olika åldrar. Ett familjehem.” Mariana berät-
tar att integreringen i normalskola blev en 
stor utmaning. Det krävdes gott samarbete 
med lärarna och hon gick ofta med till skolan, 
för det var viktigt för pojkarna att ha någon 
som brydde sig. Bråk och orättvisor fick redas 
ut och deras nya föräldrar  lärde dem att be-
rätta direkt om något inträffat. Pojkarna be-
hövde också mycket hjälp med läxorna. 
”Möjligheterna att komma rätt i livet är stör-
re för dem som kommit i tidigare ålder”, sä-

ger Mariana och tillägger ”För att hjälpa des-
sa barn och ungdomar skulle man behöva alla 
Andens frukter!” (Enligt Gal. 5:22 i Bibeln är 
Andens frukter: kärlek, glädje, frid, tålamod, 
vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och 
självbehärskning. Red anm.) 

Florin är en av de poj-
kar, som nu bor i famil-
jehemmet i Marghita. 
”Ingen har förut lärt mig 
det jag lärt mig här”, 
säger han och berättar 
att han var ett 
”akutfall”. Efter flera 
fosterhemsplaceringar 

rymde han och barnavårdsnämnden visste 
inte vad de skulle göra med honom. ”Jag fick 
vara på ett sjukhus en månad. Så fick jag 
komma hit under första terminen i sexan och 
det är jag jätteglad för!” 

Ser ni resultat av ert arbete? 

”Vi vet att vi fått så frön i pojkarnas liv. Hos 
en del syns det inte ännu, men hos andra har 
det blommat ut. De har fått svar på livsfrågor 
och är medvetna om var tryggheten finns. En 
kille råkade väldigt illa ut efter att flyttat från 
oss. Efter det att han kom tillbaka har han 
blivit upprättad och frisk från sin sjukdom. 
Idag är han gift och har barn, som han älskar 
och tar hand om. Det är stort!” 

Du kollar väl in vår hemsida:  

www.efifadder.se  
för att få ännu mer nyheter! 

Gilla oss på facebook:  

www.facebook.com/efifadder.fce 

Läs vad NMT (Nationella Metodstödteamet 
mot Prostitution och Människohandel) från 
Stockholm skriver i ett inlägg på EFI Fadders 
hemsida www.efifadder.se 



I EFI Fadders förra Nyhetsbrev kunde du läsa 
om möjligheten att sponsra en lägervecka 
för ett barn eller flera. Om du glömde det, så 
får du nu en ny chans. Det pågår fortfarande 
läger i FCEs lägergård i Chișlaz och det finns 
möjlighet att hjälpa till att täcka kostnader-
na för sommarens läger. Sätter du in 100 kr 
på EFI Fadders gåvokonto, ger du ett barn en 
dag på läger. De flesta läger pågår fem da-
gar, så för 500 kr ger du ett barn en under-
bar lägervecka! 

En svensk tjej använde sitt projektarbete i 
gymnasiets sista år till förmån för EFI Fad-
der. Hon gav massage och förtjänsten räckte 
till att ge tio barn en oförglömlig lägervecka! 

Sedan det statliga barnhemmet i Popești 
övertagits av en organisation, anordnar inte 
längre FCE läger för dessa barn. Det har varit 
en lång period  med många fantastiska läger 
och  lägerteam från olika länder har gjort en 
oerhört fin insats för att ge barnhemsbarn 
minnen för livet. Dessa team har betalat alla 
kostnader för sig själva och för barnen. Det 
har varit oroligt med tanke på kostnaderna 
att anordna läger denna sommar, men det vi 
hittills fått vara med om är underbart! 
Motiverade och kärleksfulla rumänska 
volontärer har skapat läger med hög kvalité 
på alla områden! 

Många barn kommer från fattiga familjer 
och har aldrig tidigare varit på ett läger, ba-
dat i en pool eller ätit tre mål om dagen.   

”Uppfyllda drömmar 

Rumänska barn har behov av mycket upp-
märksamhet, kärlek och härliga upplevelser 
för att de verkligen ska känna sig värdefulla. 
Sommarlovet är en möjlighet för oss att 
uppfylla dessa behov hos de minsta. Motive-
rade av en ärlig önskan att hjälpa hungriga 
och smutsiga barn i Marghitaområdet ord-
nar vi, tillsammans med flera rumänska vo-
lontärsteam, läger varje vecka i FCEs läger-
gård i Chișlaz från juni månad till början av 
september. 

Tack vare hjälp av generösa människor har vi 
hitills lyckats ge 120 barn från FCEs projekt 
underbara minnen av glädje i sina liv. Målet 
denna sommar är 250 barn. Sportaktiviteter, 
skapande verksamhet, organiserade lekar, 
god mat, en skön säng till skillnad mot kallt 
jordgolv, som en del är vana vid, har fått 
barnen att glömma fattigdom och bekym-
mer för några dagar. 

Förutom detta får barnen lära sig att de är 
värdefulla, att de har rätt att drömma och 
att det är möjligt att önskningarna kan gå i 
uppfyllelse. Jag märker att lägren får bar-
nens hjärtan att fyllas med hopp och det ger 
leenden och glädje. 

Som ansvarig för dessa läger känner jag en 
positiv utmaning, men också svårigheter att 
göra det möjligt att uppfylla barns dröm att 
få åka på läger. Vi klarar det bara om vi får 
hjälp!” 

                                                                                                           

Har du frågor om höstens BYGGTEAM? 

Skriv till FCE-byggteam@tele2.se 

Eller ring 370-16544, 0704 595902 

 

Många varma hälsningar 

EFI Fadder 

Andrei Loghin  
(längst bak till höger i bild) 
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Bankgiro 
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Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner på olika orter I Sverige följer      
arbetet på nära håll och svarar gärna på frågor 
 

Askeby, Örtomta: David Elander .................. 013-76064  

Göteborg: Ulrika LeHir .............................. 031-48 12 75 

Jönköping: Henrika Ivansson  .................... 036-71 55 79 

Karlskrona: Laila Danielsson  ...................... 0455-299 57 

Kungsör: Carina Manner  ........................ 073-682 45 43  

Lammhult: Hans Lundberg  ..................... 0472-26 04 19  

Linköping: Lisa Josefsson  ........................ 013-340 01 32 

Ludvika: Liselott Jirènius  ........................... 0240-183 38 

Malmö: Cecilia Axelsson  ........................... 040-21 08 11  

Mariestad: Görel Karlsson  ......................... 0501-144 32 

Norrköping: Samuel & Maria Nilsson   .... 011-345 11 70 

Nyköping: Tomas & Carolina  Ström  ...... 0155-28 46 13 

Osby: Anders Olsson  ................................. 0479-106 55 

Sandviken: Börje Ersson  ............................ 026-25 0192 

Skillingaryd: Gullvi Johannisson  ................ 0370-702 33 

Söderköping: Louise Stenerås .................... 0125-411 41 

Värnamo: Karl-Erik "Kea" Svensson  .......... 0370-147 97 

Örebro: Mats & Maj-Britt Svensson  ......... 019-12 64 55 

Ekonomiska frågor? 

Ring vår kassör Christer Carlsson ............... 013-14 27 63 

Nyhetsbrev EFI Fadder 

Ansvarig utgivare: Daniel Zethson, 013-751 00 

Nyhetsbrevet kommer ut 4 gånger per/år 

”Vad ni har gjort mot någon av dessa  
mina minsta som är mina bröder,  

det har ni  gjort mot mig!”  
Jesus 

Tack till våra sponsorer 
 Agape Second Hand, Lidköping 

Askeby Grävservice 

Colléns Bilservice AB, Stockaryd 

”Elever hjälper Elever”, Bankeryd/Jönköping 

El och Konstruktion AB, Stockaryd 

Fergas 

Filippos Second Hand, Osby 

Fogless International AB 

Gunnars Tråd AB, Hillerstorp 

Holst Åkeri, Sävsjö 

Lammhults Möbel AB 

Lundbergs Pressgjuteri, Vrigstad 

Magasinet Secondhand, Linghem 

Magnussons Bilskola, Linköping 

Magnussons Snickeri, Stockaryd 

Nikolaussons Plåtslageri AB 

Odins Elektriska 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Pingstkyrkans Second Hand, Köping 

Ricana Produktion AB, Hillerstorp 

Silverstone AB 

Second Hand, Vrigstad 

Simon Kök & Bygg 

    Skogakyrkans Secondhand, Kungsängen 

Steelform Scandinavia AB 

Svensson & Linnér, Rörvik 

Öppen Hand, Nyköping 


