
  
”Bygge av hygiencenter 
 

Det är vår plikt att tillsammans skapa ett sam-
hälle, som bygger på osjälviskhet och värme. Ett 
samhälle där vi tar väl hand om vår nästa och 
lyfter fram det goda i var och en. 
 
Vi kan glädjas åt en sommar fylld med utma-
ningar, nya erfarenheter och roliga händelser. 
Ett av glädjeämnena är att vi äntligen, i juli må-
nad, kunde starta bygget av det sk hygi-
encentrat i en av romerbo-

sättningarna i Marghita. Vi har länge väntat på 
att den drömmen skulle bli verklighet.  
 
För de flesta  människor är vatten och badrum 
en prioritering för ett drägligt liv och det är 
svårt att tänka sig hur det skulle vara att inte ha 
de bekvämligheterna i sitt hem. Ändå finns det 
människor i vår närhet, som aldrig kunnat gläd-
ja sig åt badrum eller tvättmaskin, inte ens rin-
nande vatten. För dessa våra nästa, önskar vi ge 
en stråle hopp genom att bygga detta hygien-
center. Det kommer att bestå av sex duschar, 
sju toaletter, tvättstuga med två tvättmaskiner, 
personalrum och ett pannrum. 
 
I anslutning till den byggnaden  planerar vi att 
utöka med utrymme för aktivitetslokaler för 
barnen, som även kan användas till träffar med 
föräldrarna. Vi har stort hopp om att den här 
byggnaden ska göra skillnad och  ge större livs-
kvalité till de missgynnade i samhället. Projek-
tet är skapat och stött av människor som förstår 
att ett sunt samhälle inte kan utvecklas om de 
som ropar på hjälp förskjuts.  
 
Vi känner stor tacksamhet till Erikshjälpen, EFI 
Fadder, en kyrka i England samt två svenska 
familjer, som gjort detta ekonomiskt möjligt!  
 
Varm kram till er alla från oss i FCE/Valentina 
Ferche”   
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Kära faddrar, sponsorer och andra gåvogivare! 

EFI FADDER 
INSAMLINGSSTIFTELSE 

Hjälpverksamhet i Rumänien 

De barn och ungdomar i Rumänien, som får en chans i livet tack vare er insats, önskar att ni skulle 
förstå hur viktig er insats är och de skulle vilja tacka er! För en organisation som EFI Fadder/FCE, som 
har stora kostnader för att det dagliga rullande arbetet med att ta hand om dessa barn och ungdo-
mar ska fungera, är det särskilt uppskattat med de kontinuerliga gåvorna från just faddrar och spon-
sorer. 

Florin Aslovici, Ari Robotin, Lars Gustavsson och Valen-
tina Ferche tillsammans med barn och ungdomar i 
romerbosättningen då det första spadtaget togs för 
bygget av ett hygiencenter 



Sommarbesök 
 
Bland dem som besökte Marghita under som-
maren för att ta del av FCEs verksamhet var 
Torgny Andersson och han återger här kort sina 
intryck:  
 
”Vilken förmån att få besöka Margitha - igen! 
Den här veckan är tredje gången jag är här. Så 
mycket glädje och nyfikenhet hos barnen och 
ungdomarna. Det är omöjligt att inte smittas!  
 
Några ögonblicksbilder: Vi besöker ett statligt 
vårdboende och har en samling i det lilla kapel-
let. Vi avslutar med att be Fader vår. Rösterna 
från många som har svåra livsomständigheter 
hörs starkt och hoppfullt!  
 
En annan bild: en ung, döv kvinna, som är an-
ställd i FCE, hjälpte en dag till på Dagcentret. 
Hon är mycket skicklig och arbetar noggrant 
under närmare en timma på att färdigställa ett 
kort med dekorationer. Jag pratar med henne 
och hon berättar att hon blev övergiven som 
barn när föräldrarna insåg att hon hade ett 
hörselhandikapp. Men nu har jag en far i him-
len, säger hon med ett stort leende.  
 
Mest omtumlande för mig var att följa Ari till en 
av romerbostättningarna i Margitha. Hon är 
anställd av FCE och arbetar med att integrera 
romer in i samhället. Fattigdomen och misären 
är stor. Barnen springer omkring bland husen. 
Det är mycket skräp överallt.  
 
Mitt i denna misär blir jag ändå förvånad över 
hur mycket liv och glädje barnen utstrålar. Ari 
har snart en hel grupp barn omkring sig. Hon 
delar ut sopsäckar och så hjälps vi åt att plocka 
burkar, blöjor, glas och allt möjligt annat skräp.  
 
När vi går hem berättar Ari om kärleken hon 
har till romerna och hur hon hoppas att framför 
allt ge barnen en chans att komma in i samhäl-
let. Jag åker hem till Sverige igen, men Rumäni-
en finns i mitt hjärta.” 
                                                     Torgny Andersson 
 

Läger 
 
Hela sommaren hålls läger i FCEs lägergård i 
byn Chișlaz knappt 20 km från Marghita. De 
flesta läger pågår måndag till fredag och ett 
tjugotal barn tillsammans med ledare deltar. 
Barn och ungdomar från alla FCEs projekt får 
komma till dessa läger och även om aktiviteter 
och upplägg är ganska lika, så blir varje läger 
unikt. Alla barn och ungdomar får med sig min-
nesrika upplevelser och du som varit med och 
bidragit ekonomiskt till dessa läger ska veta att 
du är med och gör skillnad. Tack! 

”En fantastisk lägervecka 
 
För andra året i rad besökte jag Marghita till-
sammans med fem andra unga vuxna från Sve-
rige. Vi blev ansvariga för en lägervecka i Chișlaz 
för barn från fattiga familjer och vi gav oss in i 
äventyret!  
 
Vilken fantastisk vecka det blev – allt bara föll 
på plats! Det visade sig att Robert bäst behöv-
des inne i Marghita för att lösa tekniska pro-
blem vilket gjorde att han kunde sköta mark-
tjänsten åt oss andra, som var på lägret hela 
dagarna. Bea var den som gick in mest för att 
lära sig språket (eller snarare språken eftersom 
vi även hade ungersktalande barn på lägret). 
Joel fick vara en fantastisk förebild för killarna, 
vara en klippa i disken samt förberedde andak-
terna tillsammans med Rut, som undervisade så 
engagerande och helhjärtat att barnen inte 
missade ett enda ord av vad hon sa. Anne var 
optimismen och handlingskraften själv och när 

Barn på ett av lägren för After Schoolbarnen  



veckan var slut var det hon som hade flest 
barnpärlade halsband och armband av oss alla. 
Själv var jag lektant och tillsammans med Anne 
och Bea förberedde jag alla lekar.  
 
I slutet av lägerveckan kunde vi förvånat och 
jag skulle vilja säga också andäktigt, konstatera 
att det inte längre var samma barn – något 
hade hänt med dem! Det blev snabbt tydligt 
för oss att de äldre barnen behövde otroligt 
mycket kärlek och närhet, men att de inte rik-
tigt visste hur de skulle närma sig oss eller be 
om det, speciellt inte killarna.  
 
Ett favoritögonblick var när det skulle spelas 
fotboll och det plockades fram en stor kartong 
med fotbollsskor. Ett utav de yngsta barnen, 
som nyligen förlorat en förälder och mest gick 
runt och hängde med huvudet och knappt sa 
eller åt någonting, fick på sig ett par skor och 
började gå på stenplattorna. Han sken som 
solen och var alldeles lycklig för att det lät så 
roligt när dobbarna slog emot marken!  
 
Eller när vi sista kvällen lekte en vattenlek där 
de skulle forsla vatten i långa led med hjälp av 
fyllda tvättsvampar och verkligen alla barn var 
med – från de yngsta till de äldsta. Framförallt 
så var de två barnen med mest integritet, som 
egentligen aldrig riktigt vågade eller ville vara 
med, mitt uppe i att glatt kasta tvättsvampar 
till sina lagkamrater – då kände jag att som 
lektant hade jag lyckats!  
 
Men det absolut starkaste ögonblicket var när 
den tuffaste killen, som aldrig riktigt lyssnade, 
som alltid fuskade i lekarna och som egentli-
gen i allt han gjorde var ganska hårdhänt, på 
andakten frågade om han fick be högt! I det 
ögonblicket kände jag mig verkligen som en 
utav de människor som blev förvånade över 
att Jesus följde med Sackeus hem (berättelsen 
om Sackeus finns i Lukas 19) och det blev så 
otroligt tydligt att Jesus vill ha med alla dessa 
barn att göra!  
 
Vår interna fotograf Anne insåg näst sista da-
gen att barnen ju inte skulle få se några av 

bilderna, så hon satte igång med ett projekt 
som resulterade i en slags inplastad medalj 
med ett foto ifrån veckan på ena sidan. På 
andra sidan skrev vi  en strof ur barnens favo-
ritlovsång (de tog i så mycket att det inte var 
helt lätt att uttyda en melodi när de sjöng). 
Texten lyder:  ”Gud är underbar, han har all-
ting i sin hand”. Sista kvällen ropade vi upp 
barnen en efter en och delade ut dessa medal-
jer– bara för att de var dem de var - och det 
var fantastiskt att se hur glada de blev! 
 
Jag minns ett kollobarn jag träffade för några 
år sedan i Sverige, som sa ”det här kommer jag 
kunna leva på fram till jul”. En lägervecka kom-
mer inte att räcka för alltid, men för en tid 
kommer det att räcka! Helt ärligt så känner jag 
själv att jag, och jag vågar tala för resten av 
gruppen, också kommer att leva på detta ett 
tag framöver :) 
 
Om du vill hjälpa till med läger nästa år eller 
om du känner någon, som skulle passa, kon-
takta FCE så åker vi tillsammans! Du kan också 
skänka pengar till dessa otroligt betydelsefulla 
läger!” 
                                                          Ida Cederholm 
 

Second Hand butik i Marghita 
 
Visste du att en second hand butik i stort sett 
är klar att öppnas i FCEs lokaler i Marghita? 
Den ingår i ett projekt tillsammans med Eriks- 
hjälpen (med bidrag från Postkodlotteriet) och 
är kopplat med integreringsprogrammet för 
utsatta romer i Marghita. Om det inte vore för 
tillståndspapper och andra krångligheter, så 
skulle butiken vara öppnad. 

 

 

  

 

 

Second Hand butiken är inredd i den fd biltvätten 
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564 33 Bankeryd                  

E-mail: fadder@efifadder.se 

Tel: 036-711 600 

Bg: 900-4300 

FCE Rumänien        
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415 300 Marghita Rumänien 
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Tel: 0040-259 363 570  
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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 

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 

 

EFI Fadders  
Second Hand butik 

Jönköpingsvägen 89 Värnamo 
Öppet Lördagar 10—14 

Om du vill hjälpa till på något sätt  
kontakta Rolf Gustafsson 

076 8192896 
http://www.facebook.com/

efisecondhandvmo/ 

 

 
 

 

EFI Fadder dag  
 lördagen den 18 nov i Arken Värnamo!  

 

Välkomna till en dag fylld av information och 
inspiration för fortsatt engagemang i Marghita 
Rumänien! Passa på att göra ett besök på EFI 
Fadders fantastiska Second Hand butik, som 
öppnar kl 10.00. Café finns. Arken välkomnar 
från 10.30 med kaffe och fralla. 

 

Seminarium kl 11.30—12.30 
Lunch kl 12.45—14.00 

Seminarium kl 14.00—15.00 
Rumänienmöte kl 16.00—18.00. Kvällsmacka. 

 

Frågor och bokningar för måltider  
teknial@telia.com  0472 260419 eller  
070 5512583 Hans o Lisbeth Lundberg 

Anmälan senast 12 nov.                                    

Kontant betalning för måltider. 

Med vänliga hälsningar 
EFI Fadder/FCE 

http://www.facebook.com/efisecondhandvmo/
http://www.facebook.com/efisecondhandvmo/
mailto:teknial@telia.com

