
Kära faddrar och sponsorer, 

vi är glada att vi kan leverera årets första     
Nyhetsbrev från verksamheten i Marghita! 
Varmt tack för allt ni gjort och gör och varmt 
välkomna ni som är nya gåvogivare! En liten  
rapport om aktiviteterna i samband med julen 
finns på hemsidan www.efifadder.se 
 
Cerasela berättar 
 

FCE har fyra familjehem och barnen är 6 – 18 
år. Cerasela bor i Casa cu Flori, är 11 år och går i 
femte klass. När hon får höra om Nyhetsbrevet 
till människor som gjort det möjligt för henne 
att få en familj och ett hem, så berättar hon 
gladeligen om sig själv utan att man behöver 
ställa frågor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jag var bara två år när jag kom till Casa Albă, så 
jag minns inget innan det. Jag ville bara vara 
med min storasyster Olimpia på Casa Albă och 
jag grät efter henne. Jag kommer ihåg en födel-
sedag när jag fick en gristårta, för jag tyckte så 
mycket om grisar. Jag hade en mjukisgris, som 
jag älskade. 
 

När vi kom till Casa cu Flori så kommer jag ihåg 
att jag tyckte rummen var så fina. Jag tror jag 
var fem år då och så minns jag att Demelza 
kom med några utlänningar som vi  

 
 

fick hopprep av och vi hade så roligt! 
 

Jag gillar couscous, schnitzel och potatissoppa, 
men inte stark salami. Vi har med smörgåsar till 
skolan och om korven är för stark, så petar jag 
bort den. Jag skulle vilja gå upp i vikt, men det 
gör jag inte så mycket. Jag blir glad när jag vä-
ger mig och ser att jag gått upp lite. 
 

Vi hade en stor gunghäst här ute på gården och 
den brukade jag rida och kamma manen på. På 
lägret i Chișlaz i somras, så fick vi rida på riktiga 
ponnyer. Jag minns att jag tyckte allt var så 
stort på lägergården när vi var där första gång-
en, för jag var så liten då. Det är bra att vara 
minst, för ens storasystrar tar hand om en. 
Ibland vill jag vara stor som de, men jag vill inte 
ha så svåra ämnen som de har i skolan. 
 

Jag gillar skolan, men inte matte. Rasterna är 
roligast. Varje eftermiddag får jag hjälp med 
läxorna. När jag var mindre, så kom jag efter 
med matten och det tog mig ett helt sommar-
lov att lära mig multiplikationstabellen. 
 

På Klubben älskar jag lovsångerna! Jag fick en 
chokladkaka i pris för att jag lärt mig Psalm 1 
utantill och då delade jag den med en pojke, 
som inte kunde lära sig psalmen. Jag försvarar 
honom i skolan när de andra barnen retar oss 
som kommer från FCE. Vi leker och spelar spel 
på datorerna på Klubben. I skolan gillar jag att 
skriva berättelser på datorn. Jag drömmer om 
att flytta till USA och att bli filmregissör eller 
hårfrisörska om jag kan. Eller konstnär, för jag 
gillar att teckna också. 
 

I kyrkan är jag med i en barnkör och det var 
jätteroligt  i julas när  vi var och  sjöng  julsånger 
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Ionița har många minnen från tiden i FCE 

för gamla! Jag vill berätta att vi byggt ut huset. 
Costi har jobbat hårt och det är jättefint! Först 
kom det svenska farbröder och byggde. Jag såg 
att en hade ont i ryggen, men han jobbade 
ändå. Tanterna gav oss gardiner och dukar och 
det är så fint!” 
 

Fått se stora förändringar 
 

Det kan vara en svår omställning att sluta jobba 
och gå i pension. Martin Ioan, Ionița, är 66 år 
och har tömt sitt kontor i FCEs kontorsbyggnad. 
Han tycker han haft en fantastisk arbetsplats 
och underbara arbetskamrater i nära tjugo      
år. Han har fått vara med och se stora föränd-
ringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det första uppdraget var renoveringen av inter-
natbyggnaden i Cadea. Där levde tonåringar, 
som kom från barnhem, i en fruktansvärd miljö. 
”Jag som rumän visste inte vilket lidande som 
fanns på liknande institutioner”, säger Ionița. 
Här kom han i kontakt med ungdomar, som 
vuxit upp utan sina familjer och de var mycket 
vilsna. ”Jag är glad för de unga som nu jobbar i 
FCE och jag hoppas att de jobbar till pensionen, 
men det är stor skillnad idag och de kan inte 
veta hur de övergivna ungdomarna hade det på 
Cadea. Jag såg och jag glömmer det aldrig!” 
  

Ionița fick ansvar för depån i Abram och fick 
andra administrativa uppgifter, som kontrakt, 
försäkringar, inköp, fordonspark och transpor-
ter. Han har varit med vid alla förhandlingar vid 
köp av byggnader och minns namnen på alla fd 
ägare. Han verkar också minnas registrerings-
numren på alla fordon, som varit och är i FCEs 
ägo. 

Ionița berättar att den första tomten och huset 
som köptes var Str. N. Balcescu 77 i Marghita 
och det var 1998. Där inreddes det första tran-
sithemmet och det var ett mycket enkelt boen-
de för det anställda föräldraparet och de fem 
pojkar, som flyttade in där. Utanför fanns grisar, 
höns, kaniner och odlad mark att ta hand om. 
(På den marken finns idag kontoret och Klub-
ben).   Sedan köptes huset bredvid, som blev 
frisersalong (som idag är Casa cu Flori), därefter 
ett hus i Chiribiș, ett i Poiana, Casa Silvia-huset 
osv. 
 

”Jag minns”, säger Ionița, ”att min chef Lars sa 
den första tiden att om vi kan rädda fem över-
givna barn av hundra, så är det stort. Idag ser vi 
av resultaten att många, många fler än så blivit 
räddade!” Ionița berättar att han har sett saker, 
som han inte trodde var möjligt och att han 
känner stor respekt för de ungdomar, som rest 
sig och blivit integrerade i samhället. 
 

”Jag har sett enkla människor av olika nationali-
teter sträcka ut sina händer och tillsammans 
har vi fått ge hopp till barn och ungdomar” sä-
ger Ionitsa och avslutar med orden ”Man kan 
inte ta med sig något när man dör, men det 
goda man gjort mot andra människor lever 
kvar.”  
 
Från Marghita till Stockholm 
 

Sofia Gustafsson är en av de volontärer, som 
var med då EFI Fadder/FCEs arbete startade för 
25 år sedan. Efter sammanlagt tretton år i 
Marghita har hon nu flyttat till Sverige. 
 
 

”Min huvuduppgift i Marghita har varit att ge 
stöd och vägledning till ungdomar som vuxit 
upp på statliga barnhem. Jag har haft förmånen 
att få se fantastiska förvandlingar i dessa 
ungdomars liv, men det har tagit tid. Att få se 
hur de sakta har börjat läka, att de kan börja 
bry sig om andra människor och leva ett 
självständigt och meningsfullt liv, är den bästa 
lön man kan få! 
 

För några år sedan kastades jag in i en för mig 
då okänd och skrämmande värld – 
Människohandeln! Några av de tjejer som jag 



tidigare lärt känna i vår verksamhet blev på 
olika sett lurade och indragna i denna grymma 
bransch. Vi kunde inte göra något annat än att 
försöka hjälpa dem på bästa sätt. Flera 
räddningsaktioner genomfördes och vi 
lyckades få hem några av dem. För mig var 
detta en omvälvande tid och jag blev fast 
besluten att göra vad jag kunde för att hjälpa 
de tjejer som blivit utsatta, men även att jobba 
förebyggande så att inte fler skulle hamna i 
människohandlarnas klor. Mitt engagemang 
för dessa utsatta tjejer växte mer och mer. 
 

I juni 2013 fick vi besök av NMT (Nationella 
metodstödteamet mot prostitution och 
människohandel)  f rån Sver ige.  En 
barndomsvän, Simon Häggström, som jobbar 
som gruppchef vid Stockholmspolisens 
prostitutionsgrupp, initierade studieresan till 
oss. De hade sett en stor ökning av rumänska 
tjejer (oftast romer) som blir utnyttjade i 
människohandeln i Sverige. Deras besök var 
oerhört givande för oss och våra ungdomar, 
men vi har förstått att det också blev en 
meningsfull resa för våra gäster. 
 

Ända sedan NMT:s besök hos oss har jag haft 
önskan att få göra ett studiebesök och få träffa 
människor som på olika sätt bekämpar 
människohandel. I maj 2015 fick jag 
möjligheten att tillbringa några dagar i 
Stockholm. Inte kunde jag väl ana då att dessa 
dagar skulle förändra så mycket. 
 

Jag fick möjlighet att träffa Anna och 
Josephine, två fantastiska kvinnor som driver 
en kristen ideell förening som heter Talita. De 
hjälper kvinnor som utnyttjats i prostitution 
och människohandel för sexuella ändamål. De 
driver skyddat boende och mottagning och de 
erbjuder långsiktigt stöd genom traumaterapi, 
undervisning och planering inför framtiden. Jag 
hade hört mycket gott om dessa eldsjälar och 
jag hade sett fram emot att möta dem och 
utbyta erfarenheter. 
 

Jag fick också träffa några av alla de rumänska 
tjejer som utnyttjas i prostitution i Stockholm. 
Deras lidande drabbade mig så oerhört starkt 
och jag bara visste att min kallelse är att hjälpa 

dessa tjejer. Det finns många fantastiska 
människor som gör en oerhörd insats för dessa 
utsatta i Stockholm, men det är ju få som 
faktiskt talar det rumänska språket och 
dessutom är välbekant med deras kultur. Jag 
var minst sagt omtumlad efter dessa möten. 
Jag åkte till Stockholm med syftet att få lära 
mig mer och utbyta erfarenheter, jag lämnade 
Stockholm med ett blödande hjärta för dessa 
tjejer samt ett jobberbjudande! 

Pga av sjukdom har jag den senaste tiden varit 
helt sjukskriven vilket inneburit att andra har 
tagit över en del av mina arbetsuppgifter och 
det är fantastiskt att se våra unga rumänska 
medarbetare som brinner för detta arbete och 
mer och mer mognar och växer i ansvar! När 
jag inte har kunnat vara tillgänglig så har mina 
ungdomar varit tvungna att klara sig mer 
själva, att stå på egna ben, vilket är målet med 
vår verksamhet. Gud visste att jag aldrig skulle 
ha kunnat lämna om jag hade stått mitt uppe i 
allt. Han kunde alltså använda min 
sjukskrivning för att göra uppbrottet mindre 
smärtsamt. 
 

Det var svårt att lämna barnen och ung-

domarna i Marghita, men jag känner ändå en 

förvissning om att Gud har allt och alla i sin 

hand. Det underlättar ju att veta att jag 

fortsättningsvis kommer ha en stark koppling 

till EFI Fadders arbete i Marghita. Relationerna 

jag har vill jag fortsätta att vårda. 

 

 

Sofia strax innan flytten till Sverige  

Fortsätt läsa Sofias berättelse på nästa sida 



 
 

EFI Fadder 
Insamlingsstiftelse              
Ringvägen 26           

564 33 Bankeryd                  

E-mail: fadder@efifadder.se 

Tel: 070-561 19 06 

Bg: 900-4300 

FCE Rumänien        
Str. N. Balcescu nr. 79 

415 300 Marghita Rumänien 

E-mail: elim@fce.ro  

Tel: 0040-259 363 570  

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 

”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 

Lindåsen Fastigheter AB 

Magnussons Bilskola 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Ricana Produktion AB 

Marina Ahlm-Massage & Fotvård 

Tack till våra sponsorer 

 

 

 

Fortsättning på Sofias berättelse 

 

Vi söker Second Hand butiker 
 som söker projekt att stötta!   

Var snäll och tipsa oss på  
elim@fce.ro  

eller på tel eller adress  
längst ned på denna sida,  

så tar vi kontakt med dem! 

EFI Fadder är nu en Insamlingsstiftelse med 90-konto 

Bankgiro 900-4300  
 Swisha 1239004300 

 
EFI Fadders Second Hand butik 

Jönköpingsvägen 89 Värnamo 
Öppet Lördagar 10—14 

 

Kontakt Rolf Gustavsson 076 8192896 
Se och hör om butiken på: 

 http://www.facebook.com/efisecondhandvmo/ 

 

Allt gott 
 till er alla 

EFI Fadder  

Sofia Gustafsson  

Jag har inte fått en ny kallelse jag byter bara ort! Min halv-

tidstjänst på Talita kommer dessutom innebära en hel del 

kontakt med Rumänien och regelbundna besök dit, efter-

som jag kommer att ansvara för uppföljningsarbetet för de 

rumänska kvinnor som fått hjälp hos Talita och sedan ska 

återvända till hemlandet där Talita vill erbjuda dem fortsatt 

stöd. EFI Fadders arbete i Marghita fortsätter. Jag rekom-

menderar er varmt att fortsätta stötta arbetet, som är helt 

beroende av frivilliga gåvor. Om du inte redan är fadder, 

klicka på länken för att få veta hur du blir det! ” 

http://www.efifadder.se/hjalpa-till/bli-fadder/                             
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http://www.facebook.com/efisecondhandvmo/
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