
FCE har ett sjuttiotal anställda, de är hjältar, 
som dag efter dag, år efter år ger ut kärlek på 
ett praktiskt sätt för att ge utsatta människor en 
chans till ett bättre liv med kvalité. 
 
Tålamod – en gåva 
 
Marika Meszaros har varit anställd i FCE i 20 år 
och är omtyckt av alla, både arbetskamrater 
och de barn och ungdomar hon haft och har 
omsorg om. Hösten 1996 sökte hon jobb på det 
nyöppnade Casa Albă, som var ett hem för små 
barn i åldrarna 0 – 3 år. Barnen bodde där tills 
de fick en egen familj och för Marika, som hade 
många favoriter, kändes det varje gång ett barn 
flyttade därifrån. Hon bär dem i sitt hjärta och 
tänker på dem med glädje. En del av dem finns i 
FCEs familje- och fosterhem och är tonåringar 
idag. Marika tycker det är roligt att se hur fina 
de är och ibland får hon också träffa sådana 
som blivit adopterade till andra länder och som 
kommer och hälsar på. 
 
På våren 2009, när FCE öppnade stödboendet 
Brândușa, blev Marika tillfrågad om hon ville 
jobba där. Så blev det och Marika berättar att 
den första tiden var stökig och att hon försökte 
hitta sätt att närma sig ungdomarna. Hon såg 
deras behov av att man lyssnade på dem och 
att man fanns till för dem. 
 
Senare behövdes Marika på Casa Silvia, FCEs 
hem för funktionshindrade och där arbetade 
hon fyra år för att sedan komma tillbaka till 
Brândușa. Nu är där färre ungdomar och 

det är lugnare. “De behöver först och främst 
kärlek” säger Marika och fortsätter “Jag tror att 
Gud gett mig tålamod som en gåva för att jag 
ska kunna hjälpa dessa ungdomar. Vi gör saker 
tillsammans och jag behöver inte vara sträng 
mot dem, utan de respekterar mig. Man måste 
ha kärlek och passion för att jobba med 
människor och för mig är det en stor glädje att 
se dessa ungdomar utvecklas!” Hon berättar att 
de som bor på Brândușa känner sig trygga, de 
hjälper varandra och de trivs ihop.  
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Kära faddrar och sponsorer! 

 Maria, som bor på Brândușa, och Marika,  
som jobbar där har känt varandra i tjugo år 
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Hjälpverksamhet i Rumänien 

Detta är årets sista Nyhetsbrev och vi känner stor tacksamhet till er alla för er trohet i omsorg och 
givande! Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon och tillsammans gör vi världen bättre. 



Ett steg närmare romerna 
 
”I våras fick Erikshjälpen förtroendet att förval-
ta ett projektanslag ifrån PostkodLotteriet för 
att förstärka arbetet för barns rättigheter ge-
nom verktyg som försörjning, entreprenörskap 
och byutveckling på tre platser i Rumänien. 
Erikshjälpens partners kommer att arbeta till-
sammans med bosättningar där människor le-
ver i stor utsatthet, många är romer. Projektet, 
som startade i september 2016, är en del av 
Erikshjälpens långsiktiga samarbete med part-
ners i Rumänien, löper under tre år och har tre 
målsättningar: 
 

 att i utvalda bosättningar, reducera 
barns ekonomiska utsatthet genom för-
bättrade försörjningsmöjligheter för 
deras föräldrar. 

 

 öka medvetenheten om barns rättighe-
ter och behov i bosättningarna samt 
förbättrad integration mellan det ru-
mänska samhället och bosättningarna. 

 

 samla lärdomar, ”best-practices” och 
ackumulerad kunskap och sammanställa 
denna för att hjälpa andra organisatio-
ner som vill arbeta med försörjning och 
företagande tillsammans med utsatta 
romska bosättningar. 

 
I Marghita har FCE funnits på plats under lång 
tid och har bland annat genom After School och 
annat stöd etablerat ett förtroendefullt förhål-
lande med romska familjer och bosättningar. 
 
FCE kommer nu tydligare ta ett steg in i de 
romska bosättningarna och tillsammans med 
dem som bor där etablera ett hygiencenter, en 
samlingslokal samt en lokal som kan husera ett 
framtida företag. Genom dessa plattformar 
kommer FCE vara närvarande i bosättningarna 
och försöka hitta långsiktiga lösningar och ut-
vecklingsmöjligheter för bosättningen, familjer-
na och framförallt barnen.  
 

Den romska minoriteten har en svår historia i 
Rumänien med  århundraden av slaveri och 
förtryck. Romer har blivit sålda och köpta som 
en vara och uppfattas även idag som mindre 
vetande, oärliga och mindre värda. Denna hi-
storia har medfört många destruktiva struktu-
rer både i det rumänska samhället med diskri-
minering och stereotyper, men även så i de 
romska bosättningarna. Även om den ekono-
miska och materiella utsattheten är stor i 
många romska bosättningar så är bristen på 
tillit, vision, självförtroende, struktur, långsiktig-
het, tillhörighet och ansvarskänsla kanske ett 
ännu större hinder. Många romer tvingas att 
leva i ”överlevnads-mode” vilket gör att man 
har svårt att hitta långsiktiga lösningar för sig 
själva och sina barn. 
 
Därför är det viktigt att arbeta med människor 
som en helhet, investera i dem och arbeta med-
vetet för att bryta dessa strukturer och tanke-
sätt. Vi tror att en framgångsrik plattform för 
att investera i människor är inom ett företag, 
ett arbetssammanhang. Så själva kärnan i pro-
jektet är att skapa långsiktigt hållbara företag 
där människor kan utvecklas och ges verktyg för 
att  förändra   sin   egen   situation.   I   Marghita 
                                                                                         

Ari Robotin, nyanställd i projektet, hjälper romska  
familjer att göra äpplekompott till vintern 



Köp Matkassen!  

Tryckta små “matkassar” kan beställas 
från EFI Second Hand Värnamo,                        
076 8192896 (Rolf G) för 100:-/st.           
Det kan bli en fin julklapp eller så kan 
du bara sätta in 100:- på EFI Fadder                
Bg 900-4300 Swish 1239004300, så ger 
du en matkasse till en fattig familj i  
Rumänien i jul! 

kommer vi starta ett sånt här företag i formen 
av en Second Hand, eftersom vi har bra förut-
sättningar och kunskapsutbyte från EFI Second 
Hand och Erikshjälpen Second Hand.  
 
En Second Hand är också en arena där romer 
och rumäner framöver kan mötas på ett posi-
tivt sätt, i ett annat sammanhang än vanligtvis. 
Vi hoppas också längre fram i projektet när 
samarbetet med bosättningen har satt sig, att 
vi kan starta ett företag även ute i bosättning-
en. 

Ett resursteam kommer att etableras för att 
underlätta för företagen att fungera, dels på 
plats i Rumänien i ledning av projektledare 
Andreas Samuelsson, men också i Sverige för 
att knyta ihop företagare och intresserade som 
vill hitta praktiska lösningar och faktiska varu-
ordrar. Vår önskan är att knyta ihop företags-
världen med de romska bosättningarna. Jag 
kommer att leda projektet tillsammans med 
Andreas, han i Rumänien och jag på plats i 
Sverige.”             

Ulrika Toorell    

  Vill du ge en julgåva fylld av glädje? 
 

Köp och ge bort EFI Fadders Julgåva! 
Då är du med och ger… 
… en familj till barn, som varit övergivna 
… stöd i livet till unga killar och tjejer, som 
    tvingats växa upp utan föräldrar 
… skola och meningsfull sysselsättning för  
    funktionshindrade 
… ett tryggt boende för hemlösa 
… en möjlighet för fattiga föräldrar att 
    skicka sina barn till skolan 
 
Julgåvokortet kostar 100:- och du kan ge 
den som en mycket värdefull julgåva.                       
Skicka ett sms till Christina Elander tel 076 
83 020 484 så får du kort och kuvert hem-
skickat till dig. 



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/

Välkomna till Julbasar                                   
alla lördagar i advent! 

 

 

Lotterier, försäljning av hembakat, ljus, 

Matkassen mm.                               

Glögg och pepparkaka till alla. 

 

EFI Fadder 
Insamlingsstiftelse              
Ringvägen 26           

564 33 Bankeryd                  

E-mail: fadder@efifadder.se 

Tel: 036-711 600 

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, 070-7401343 

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 

Fogless International 

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 

                         

Stötta arbetet i Margitha! 
Bankgiro 900-4300   
Swisha 1239004300 

Dessa barn från FCEs familjehem  
får representera alla de som vill  

tacka för allt ert stöd  
under året som gått!  

 
De och vi på EFI Fadder/FCE  

önskar er en underbar  
Advents- och Jultid samt  

ett Välsignat Nytt År! 

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

