
Julklappsutdelning med mening 
 
Barn och ungdomar i FCEs familjehem har 
varit med och delat ut matkassar och julklap-
par till fattiga familjer i byarna runtomkring 
Marghita. Så här berättar Claudia och Renata 
från Casa cu Flori: ”Vi ville följa med för att se 
hur de fattiga bor och för att förstå hur bra vi 
har det. De var glada för så lite, tacksamma 
liksom, och vi tar allt vi har för givet. Vi sjöng 
julsånger utanför husen och då bjöd de in 
oss. De bor många på en liten plats och det 
var många barn. Barnen öppnade sina paket 
och blev jätteglada för det de fick. Husen såg 
dåliga ut, men det var varmt därinne. Vi bad 
för dem. Vi tänkte på de här fattiga männi-
skorna när vi kom hem och vi vill försöka vara 
mera rädda om det vi har. Om vi blir sjuka, så 
får vi hjälp och vi har medicin, men vad har 
de?” 
 
 

Ett nytt år 
 
“Ett nytt år, en ny start, nya planer, nytt hopp 
och nya drömmar. För en del av oss är det 
lätt att drömma och planera, men för andra 
däremot, är det ingen idé att hoppas. Om du 
får det här brevet, betyder det att du redan 
är berörd av andras behov och att du är villig 
att satsa tid, energi och pengar på att hjälpa 
nödlidande. Det är fantastiskt och det ger så 
mycket tillbaka. 
 
År 2017 vill FCE vara Jesu händer, som ger 
helande och hopp till sårade hjärtan. 
Förutom att fortsätta gamla projekt, vill vi 
öka vårt fokus på att hjälpa missgynnade 
människor i samhället. Genom att bygga en 
hygienstation och ett aktivitetshus i en 
romerbosättning vill vi skapa möjlighet till 
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utbildning och anställning och vi vill kunna ge 
informell undervisning för barnen och deras 
föräldrar. 
 
Vi vill också ge en chans till ungdomar, som 
fått stöd i våra projekt och visat att de är 
ansvarsfulla och villiga att kämpa för sin 
utveckling, genom att hjälpa dem med ett 
eget hus där de äntligen kan känna sig säkra 
och hemma. 
 
Tack för att ni står med oss! Tillsammans är vi 
ett starkt team som får vara med och 
välsigna många människor och vi får ge hopp 
in i mångas liv! “ 

Lidia Micula 
 
Passion 
 
En grupp projektledare från FCE var på 
ledarkurs    i   Oradea   med    Summit   Global  
Management, som ordnar kurser i över 125 
länder. Maria Barothy har jobbat i After Scho-
ol projektet sedan 2014, men kom som lärare 
till Särskolan redan 2010. Sedan slutet av 
förra året är hon ansvarig för After Schools 
kontakt med kommun, skola och barnens 
familjer. 
 
”För mig var kursen en ny och spännande 
upplevelse”, säger Maria efter de två kursda-
garna och fortsätter ”Jag tycker att föreläs-
ningar och videos om människors livsberät-
telser blev starka exempel för mig och jag tar 
med mig hur viktigt det är att tro på mig själv 
i det jag gör och att vi måste ha passion i våra 
uppgifter!” 
 
Maria är säker på att After School projektet 
är en stor chans för de barn, som fått möjlig-
heten. Tillsammans med sina medarbetare 
drömmer hon om att se de här barnen ta 
chansen de får, klara skolan och kunna få ett 
jobb, vilket är jätteviktigt. ”Om vi lyckas, vil-
ket vi hoppas och tror, så kommer barnen att 

få en utbildning, helas känslomässigt och bli 
integrerade i samhället” säger Maria med 
övertygelse. Hon medger att detta jobb inte 
varit enkelt för henne, men numera är hon 
lugn och känner sig trygg i att Gud är med. 

After School projektet drivs i partnerskap 
med Erikshjälpen. Fyrtio barn, 3 – 15 år, får 
komma till FCEs byggnad Brândușa varje dag 
efter skolan. De får mat, möjlighet att tvätta 
sig, de blir sedda och får hjälp med 
känslomässiga problem och framför allt får 
de hjälp med läxor för att klara skolarbetet. 
 
After School förser också med skolmaterial 
och annat, som är nödvändigt för att kunna 
gå i skolan. Eftersom barnens föräldrar lever 
under existensminimum och inte har någon 
utbildning får inte barnen möjlighet att gå i 
skolan utan det stöd som After School 
projektet är. 

 Lekplatsen på Brândușa för After Schoolbarnen är äntli-
gen klar och kompiscykeln är mycket populär 

 Maria Barothy med elever i After School pojektet 



En uppfylld önskan 
 
Magdalena “Duci” Halhasz är sedan förra 
året projektledare för FCEs familjehem, 
fosterhem och dessa barns läxhjälp. Hon 
berättar att hon och hennes man fick vänta 
länge på att få barn. Efter en trafikolycka fick 
hon veta att hon inte kunde få barn, men 
efter längtan och bön fick de en liten pojke.  
 
”När jag såg vårt barn började jag förstå hur 
sårbart och beroende ett litet barn är och 
hur mycket kärlek och omsorg varje barn 
behöver. En stark längtan att få ta hand om 
övergivna barn föddes i mitt hjärta.  
 
Jag kände till FCE och under den här tiden 
träffade jag Frank och Heleen Vos från 
Holland, som startat en organisation vid 
namn Lidia. När de frågade om jag ville börja 
arbeta med dem visste jag att min önskan 
blivit uppfylld. De uppmuntrade mig att 
utbilda mig och då jag var 38 år började jag 
på Universitetet.  
 
Innan jag började jobba med övergivna barn, 
så verkade det så fint, men när jag mötte 
dessa sårade barn och deras uppförande, 
fattade jag att jag inte skulle klara det om 
inte Gud lagt det på mitt hjärta. Jag skulle 
gett upp. Även idag, när jag möter 
svårigheter, så hjälper det mig att veta att 
det inte är jag som valt detta, utan det är 
Gud som lett mig in i det och Han ger den 
kraft och vishet jag behöver för att komma 
vidare. 
 
Jag har jobbat på Särskolan, gett läxhjälp till 
barn från Casa Albă och jag arbetade en 
period i FCEs Dagcenter. Då Erikshjälpen 
kom in i After School projektet, så blev det 
bestämt att jag skulle jobba  där, men då 
blev jag sjuk i bröstcancer och det var en 
svår tid. Jag var sjukskriven ett år, längtade 
efter barnen och blev deprimerad. Jag var 

glad när jag kunde komma tillbaka och då 
började jag med läxhjälp för familje-
hemsbarnen och jag kunde byta av 
föräldrarna i alla familjehemmen då de var 
lediga. 
 
Idag är jag projektledare och jag är glad för 
det team av medarbetare, som finns kring 
varje barn. Vi samarbetar bra och 
tillsammans kämpar vi för att barnen ska ha 
förstånd att fatta bra beslut i livet. Tyvärr är 
det mycket pappersarbete eftersom 
myndigheterna kräver det och vi skulle 
hellre vilja jobba mera direkt med barnen än 
att sitta med rapporter o.d. Jag kan säga att 
barnen har potential och all chans i världen 
att få en utbildning och lyckas i livet. 
Materiellt sett har de alla chanser, men den 
smärta och de sår de bär på är svårt att 
förstå. De reaktioner, som kan komma, 
beror på det de upplevt som små. Jag är 
med dem vid de tillfällen de möter sina 
biologiska föräldrar och jag kan förstå 
barnens längtan att tillhöra, så då föräldrar 
hör av sig och vill ha hem sitt barn, så kan 
det vara så att barnet i sin labilitet tror på 
alla löften de hör. Vi vill beskydda dessa 
barn från faror och vi vill ge dem 
förutsättningar att välja det goda i livet.”  
 

 ”Duci” 
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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 

Tack till våra sponsorer 

Askeby Grävservice 

Centrumförvaltning Linköping 

El och Konstruktion AB Stockaryd 

Fergas 

Fogless International 

G Magnussons Snickerifabrik Stockaryd 

Gunnars Tråd AB 

Hilding Anders 

Holst Åkeri Sävsjö 

Johan Lundberg AB 

Lindåsen Fastigheter AB 

Magnussons Bilskola 

Marina Ahlm-Massage & Fotvård 

ONQ Linköping 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Ricana Produktion AB 

Svensson & Linner 

 

Stötta arbetet i Margitha! 
Bankgiro 900-4300   
Swisha 1239004300 

 
Hemsideadministratör sökes till EFI Fadder/FCE 
 
Ditt ansvar är att se till att den text och de bilder 
du får främst från Rumänien, men ibland från 
Sverige läggs ut på hemsidan. Ibland läggs texten 
ut på flera språk och oftast läggs nyheten också ut 
på facebook där du då skulle bli en av administra-
törerna.   
Du kan vid behov få en introduktion till hur du går 
till väga.   
 

Har du frågor kontakta  
Daniel Zethson 070-7401343.  

 

 
Tack igen alla  
goa faddrar  

och gåvogivare! 
Med önskan om en 
ljus och fin vår 
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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/ 

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

