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Sommaren har kommit och vi önskar er alla en
fin tid!
Tack för ditt stöd! Det hjälper oss att hjälpa
människor, som har det svårt!
Tiggande EU-migranter, varav många är rumänska romer, är ett hett ämne I Sverige. Ett
reporterteam från TV4 konstaterar att de flesta
kommer frivilligt för att få ihop pengar till sina
mycket fattiga familjer i Rumänien. De väljer
detta obekväma och även förnedrande liv för
att de inte kan få någon inkomst hemma. Tyvärr
förkommer det att obarmhärtiga människor
utnyttjar svagare personer och håller dem under slavliknande förhållanden samt tar ifrån
dem det de lyckats tigga ihop.
EFI Fadder/FCE på svensk TV!
I Kalla Fakta 12 maj visades ett gripande reportage där TV teamet räddar en ung rumänsk man
från en sådan situation. Man får följa honom på
en känslomässig resa från Malmö till Marghita. I
TV4s Nyhetsmorgon 13 maj berättar reportern
om hur EFI Fadder/FCE tog emot honom och
gav honom en plats i stödboendet. I studion
fanns Lars Gustavsson på plats och fick berätta
om organisationen. En uppmaning gick ut att
stötta organisationer som hjälper människor i
nöd på plats.
Reaktionerna efter inslagen är många och positiva. Många uttrycker glädje och stolthet över
att vara engagerade i och stötta en organisation
som EFI Fadder/FCE. Andra har aldrig hört om
oss förut. De skriver att de är imponerade och
de har frågor om hur man kan hjälpa till.

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?
video_id=3179056
http://www.tv4play.se/program/
nyhetsmorgon?video_id=3180076
Du vet väl att det på vår hemsida och Facebook
sida alltid finns färska och intressanta inlägg!
Sprid till andra och var inte rädd att aktivt värva
faddrar och sponsorer!

Kolla in vår hemsida:

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

Gilla oss på facebook:

www.facebook.com/efifadder.fce

EFI FADDER
Hjälpverksamhet i Rumänien

Ge bort ett läger!

tet bland barnen och ungdomarna i Klubben
samt på vårdboendet i Ciutelec.

Nu är förberedelserna för lägren igång och vi
vill även denna sommar att barn ska få oförglömliga upplevelser, som ska följa dem i deras
tuffa vardag. För 500 kronor ger du ett barn en
lägervecka (för 100 kronor ger du en dag). Du
kan sätta in det du önskar ge på EFI Fadders
Bankgiro 900 – 4300. Märk ”Läger”. På följande
länk kan du läsa mer.
http://www.efifadder.se/2015/05/09/vill-duvara-med-och-ge-ett-barn-en-oforglomliglagervecka-i-sommar/
Steve målar om Klubben

Förmågor
Britt-Louise kom från Jönköping till Marghita i
ett byggteam. Hon satte igång att sy vackra
väskor, som snabbt blev sålda. Varje väska bekostar en lägervecka för ett barn. Det är mycket
inspirerande att se alla gåvor som representeras i dessa byggteam och hur väl de olika förmågorna passar in i det arbete, som behöver utföras just då. Denna vår har tillbyggnader färdigställts, fönsterkarmar, dörrar och hela byggnader har målats. Det återstår jobb med utemiljöer, men gården till Casa Alba, där särskolebarnen leker på rasterna, har fått en riktig upprustning.
Ingvar från Skövde tog med sitt dragspel och
blev till glädje för både unga och gamla. Kea
från Värnamo, som varit kock och som kom till
Marghita för 39e gången, skötte matlagningen
för teamet under sin tvåveckorsperiod. Anna,
som bor i Stockholm, stannade i Marghita en
månad och hon använde sin gåva att leda barngymnastik. Det kan du läsa om på EFI Fadders
hemsida.
Listan på insatser kan göras lång, men låt oss
också nämna Steve från England. Efter att ha
varit i Marghita några gånger tidigare, kom han
denna vår för att hjälpa till en månad. En kille,
som var till hjälp i det mesta som behöver göras. Förutom diverse praktiskt arbete bla i depån, blev han med sin förmåga att både undervisa, spela och sjunga till stor välsignelse i arbe-

I september och oktober blir det byggteamsresor igen och i december sökes volontärer till allt
arbete inför julen.
Olika sätt
Många hjälper till för att på olika sätt samla in
pengar. Bara fantasin sätter gränser för vad
som kan göras. Så här berättar Emma från Nyköping som ordnade en välgörenhetskonsert:
”Förra året fick jag möjligheten att åka på resan
som förändrade en del av mitt liv. Tillsammans
med konfirmander och ett ledarteam ifrån Hjortensbergskyrkan i Nyköping reste jag till staden
Marghita i Rumänien för att besöka organisationen EFI Fadder/FCE. Under tre dagar fick vi träffa barn och ungdomar, vuxna och gamla och
alla de människor som har vigt sina liv till att
hjälpa och stödja människor i och runt om
Marghita.
Resan till Rumänien påverkade mig väldigt
mycket och jag kände att jag ville göra något för
att hjälpa till. Några månader senare började
jag tredje året på gymnasiet och skulle börja
planera för mitt slutarbete. Jag går en musiklinje och bestämde mig för att sätta upp en välgörenhetskonsert till förmån för EFI Fadder.
I fyra månader planerade jag för konserten och
i januari satte jag upp den tillsammans med 30

vänner, som sjöng och spelade. Med musik
från bl a Ted Gärdestad, One direction och
Välsignelsen hade vi en underbar konsert på
en timme med en publik i alla åldrar. Jag höll
ett litet tal om min resa till Rumänien och berättade om det fantastiska arbetet som EFI
Fadder gör där. Därefter gjordes en insamling,
som gav 5.800 kr.”
Emma Eneling
En stor grupp av frivilligarbetare i Småland har
dragit igång ett enormt arbete med att starta
en Second Hand butik i Värnamo och öppningsdagarna i maj visade att projektet blivit
en dundersuccé! Läs mer om detta på vår
hemsida.

Bröllop
En lördag i april var många med och delade
glädjen med Iosif och Kinga på deras bröllopsdag! Två ungdomar, som finns i FCEs mitt. Han
jobbar på Biltvätten och hon på Casa Silvia.
Båda är uppvuxna på barnhem och båda har
fått en chans i FCEs projekt. För alla runtomkring är det uppmuntrande att se hur dessa
ungdomar tagit emot hjälpen och utvecklats på
ett fantastiskt sätt!

Hjälp till fattiga
Under påskhelgen var det många fattiga familjer, främst i Marghitas romerkvarter, som fick
besök av anställda och volontärer från FCE.
Påskmat, som kött, potatis och ägg, delades ut
och de familjer som finns i FCEs projekt ”Hjälp
till fattiga familjer” samt After Schoolbarnens
familjer fick även kläder och matkasse. Det är
svårt att lindra all nöd som finns och de aktioner som görs till storhelgerna känns så lite,
men ändå betyder det något.
Vi tror att det mest betydelsefulla som görs för
dessa familjer är att barnen får en chans att gå
i skolan. Ett trettiotal barn hämtas varje dag till
FCEs Utbildningscenter och får där hjälp med
sina läxor samt mat och möjlighet att duscha
och få sina kläder tvättade. Verksamheten
stöds av Erikshjälpen och visar goda resultat.
Hjälpen som barnen får, gör att de blir accepterade och integrerade i både skola och samhälle.

Rumänien med buss och flyg

Brudparet Kinga och Iosif

15 — 23/10 2015 För mer information:
Besök: www.rumanienresan.se eller ring: Lena Rommedahl, 036-130848

Tack till våra sponsorer

”Vad ni har gjort mot någon av dessa
mina minsta som är mina bröder,
det har ni gjort mot mig!”
Jesus

Askeby Grävservice
Centrumförvaltning Linköping
El och Konstruktion AB Stockaryd
Fergas
Gunnars Tråd AB
Holst Åkeri Sävsjö
Johan Lundberg AB
Magnussons Bilskola
Personlig Almanacka Nordic AB
Ricana Produktion AB
Marina Ahlm-Massage & Fotvård

Här kommer en kortversion av den info som
fanns med i förra nyhetsbrevet

EFI Fadder har blivit
EFI Fadder Insamlingsstiftelse
EFI Fadder Insamlingsstiftelses ändamål är att ta emot,
förvalta och administrera de ekonomiska medel och materiella resurser som samlas in och sedan förmedla dem vidare till Fundația Creștină Elims verksamhet bland utsatta
människor i Rumänien. Vi är godkända av Svensk Insamlingskontroll och har fått ett 90-konto. Under våren 2015 är
tanken att vi skall flytta över allt till vår nya organisation
och nedan ska vi försöka beskriva vad dessa förändringar
innebär för dig och vilka förändringar du ev. behöver göra.

För dig som är fadder
Det konto du skall använda från och med nu är bankgiro 900-4524. Samma givarnummer (OCR nr)
som du har haft sedan tidigare. Använder du autogiro kommer vi behöva ett nytt medgivande från
dig. Brukar du använda inbetalningskort kommer du att få nya med det nya bankgironumret.
Enstaka gåvor, minnesgåvor m.m.
Bankgiro 900-4300 Tänk på att ange så mycket information som möjligt ang. gåvan så vi kan sammanställa listor med gåvogivare till anhöriga eller jubilarer.
Swisha en gåva
Du kan på nolltid föra över pengar till EFI Fadder Insamlingsstiftelse. Använd nr 1239004300. Om
gåvan gäller något specifikt ändamål uppge det i meddelandefältet.
Har du frågor kring dessa förändringar?
Vi vill gärna hjälpa dig så att den här förändringen går så smidigt och svara på ev. frågor som du har.
Du är då varmt välkommen att kontakta Daniel Zethson som är ordförande för EFI Fadder Insamlingsstiftelse, daniel.zethson@efifadder.se eller 070-740 13 43.

www.efifadder.se
www.facebook.com/efifadder.fce
Nyhetsbrev EFI Fadder Insamlingsstiftelse
Ansvarig utgivare: Daniel Zethson, 070-740 13 43
Nyhetsbrevet kommer ut 4 gånger per/år

EFI Fadder

FCE Rumänien

Insamlingsstiftelse

Str. N. Balcescu nr. 79
415 300 Marghita Rumänien
E-mail: elim@fce.ro
Tel: 0040-259 363 570

Ringvägen 26
564 33 Bankeryd
E-mail: fadder@efifadder.se
Tel: 070-561 19 06
Bg: 900-4300

