
Vi är i stort behov av fler faddrar/

månadsgivare. Bestäm dig nu och skriv till 

fadder@fadder.se eller ring EFI Fadders sty-

relseordförande Anders Ekstedt 0704 

931808! Välkommen du också att göra det 

möjligt för FCE att fortsätta ge direkthjälp 

och hopp för människor, som är i stort behov 

av denna hjälp! 

Att gå vidare 

Här i FCE är varje dag en kamp för att för-

ändra livet för människor, som befinner sig i 

en svår situation. Mitt ibland byggnationer, 

rullande projekt och förverkligade drömmar 

har altruism - att sätta andras intressen fram-

för sina egna -, alltid varit drivkraften för 

utvecklingen i vår organisation. 

Passionen, energin och visionen, som finns i 

varje person som är villig att göra något i 

livet, är mycket värdefulla resurser för enga-

gemang i FCE. Vägen till framgång korsas av 

olika händelser, alltifrån de mest behagliga 

till de mest avskräckande. Genom allt, så får 

vi uppmuntra varandra att gå vidare. Det 

finns ingen väg tillbaka när det gäller de åta-

ganden vi har gjort tillsammans.  

Tack för glädjen att göra goda 

saker tillsammans! 

          Valentina Ferche VD FCE 
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Aktiviteshus och Hygiencenter   

Under våren har vi haft god hjälp av svenska 

team, som kommit för att hjälpa till praktiskt 

i byggprojekt. De flesta är duktiga pensio-

närer, som är otroligt bra på att se vad som 

behöver göras och som gör det både nog-

grant och snabbt. De deltog i ombyggnadsar-

betet i det fd familjehemmet i Chiribis där 

det ska bli lägenheter, de renoverade ett för-

rådshus till Second Hand-butiken och de 

hann även påbörja en förrådsbyggnad till den 

samma.  

Det största och det i nuläget viktigaste lyftet 

gjordes av det sk Aktivitetshuset. Det ligger i 

romerbosättningen i Marghita där FCE driver  

integreringsprojektet i samarbete med Eriks-

hjälpen. Byggnaden ligger intill det hygien-

center, som FCEs byggteam murat upp. Hygi-

encentrat kommer att erbjuda välbehövliga 

duschar, toaletter och en tvättstuga. 

Aktivitetshuset är byggt av väggblock tillver-

kade i Lindstad där EFI Second Hand Vär-

namo har en verkstad. Ett svenskt team bygg-

de takstolar och reste taket i maj månad. 

Denna byggnad kommer att ge möjlighet till 

undervisning och lärorika aktiviteter för både 

barnen och deras föräldrar. Förhoppningsvis 

är båda dessa byggnader i funktion innan 

årets slut. Läs mera på www.svenskt-

byggteam-i-marghita   www.byggnation-pa-

gang 

I oktober 2018 kommer nya byggteam till 

Marghita. Kom med du också! 

Ett nytt liv  

I FCE finns duktiga och ambitiösa anställda 

med ett brett spektra av kunskap och erfa-

renhet. FCE har personal som behövs i de 

olika projekten och de anställda har ett me-

ningsfullt jobb och möjlighet att försörja sig 

och sina familjer.  

Costel Bocan jobbar i FCEs byggteam. Vid 

frågan om han vill berätta om sig själv i Ny-

hetsbrevet, säger han –”Självklart!” med ett 

stort leende.  

Costel är 35 år och kommer från Bukarest. 

Han har ett par tvillingflickor, som fyller 

tretton i år. Deras mamma lämnade familjen 

då de var små och Costel flyttade senare till 

Bihor län med flickorna. Han jobbade en pe-

riod i Oradea och hamnade så småningom i 

Chiribiș. Efter att ha haft en del svårigheter 

kom han i kontakt med FCE och erbjöds en 

bostad och även en anställning. Livet vände. 

 ”Jag hade en utbildning i byggbranschen, 

men har lärt mig mycket här i FCE. Jag hade 

träffat Teresa, som blivit ensam med tre små 

barn och när vi blev erbjudna en lägenhet av 

FCE i Poiana, så flyttade vi dit hela familjen. 

Barnen går i förskola och skola och vi får skol-

skjuts. Jag är glad att de får vara med på FCEs 

läger också!”  

Costel berättar att de har höns och kaniner, 

som blir fler och fler. ”Jag vill inte lägga mig i, 

men jag kan inte låta bli att se och höra saker 

här i FCE. Det märks att det är en bra organi-

sation och att de anställda tar väl hand om 

barnen. Jag har sett en del i landet , men här 

är det bra. Jag gillar att ungdomarna får fort-

satt stöd även efter att de flyttat ut.  

Vi i byggteamet jobbar nu med att göra fär-

digt ett hygiencenter och ett aktivitetshus. 

Jag ser hur folk bor i bosättningen och jag vill 

att barnen ska få det bra.” Aktivitetshus och Hygiencenter 
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Rumänienresan 2018 

” Jag har haft förmånen att följa EFI Fadder/

FCEs arbete i Marghita alltsedan det starta-

des efter revolutionen i Rumänien. När man 

nu efter alla dessa år ser på frukten av arbe-

tet, ser man verkligen att det är riktigt gott. 

En dag var vi med två av FCEs medarbetare 

till en romerbosättning någon mil utanför 

Marghita. Visst såg vi all den misär som är 

där, avsaknad av vatten och toaletter. Hus 

som inte hade varken dörrar eller fönster. 

MEN det som ger oss hopp är medarbetar-

nas sätt att se dessa ”mina minsta” med 

respekt och öppet hjärta. Barnen  kom 

springande och jublade när de fick syn på 

oss. Barnen är ju allas vår framtid och de 

behöver ett hopp och möjlighet att komma 

upp ur slummen. Inget lätt arbete, för där 

finns alldeles för många hinder, MEN det 

skall och måste gå. 

Hur gör man då det? Jo man bygger sanitets-

hus i en av romerbosättningarna. Man har 

tagit sig an ett allt större antal barn som får 

vara med i After School projektet. Där får de 

hjälp med läxorna, mat och att sköta sin 

hygien. Detta är vad som behövs för att man 

skall få en chans att komma någonstans i 

samhället.  

På After School finns utbildade lärare och 

pedagoger med en stor iver att hjälpa. Den 

rumänska skolan är mycket tuff med många 

hemläxor och det krävs mycket av eleverna 

och deras familjer. Om föräldrarna är analfa-

beter är förutsättningarna nästan lika med 

noll om man inte får hjälp på annat vis. Utan 

skola inga jobb och ingen framtid. 

Något som är oerhört glädjande är när jag 

träffar på ungdomar och vuxna som jag följt 

sedan de var barn. Se att de klarar sig själva 

och glädjen att just de fick chansen. Glädjen 

är också stor hos de barn och ungdomar 

som har någon typ av handikapp, som får 

meningsfylld sysselsättning och omvårdnad.  

Vi besökte familjen i Casa cu Flori, ett av 

familjehemmen. Vi fick en fin stunds samtal 

med föräldrar och deras barn. Det är härligt 

att se föräldrarnas engagemang för sina ex-

tra barn. Att höra barnens drömmar om 

framtiden och förståelsen för vad som krävs 

för att komma dit. 

Det var en intensiv vecka med alla möten, 

platser, upplevelser, intryck mm. Något av 

det största är ändå att träffa alla dessa FCEs 

anställda, som ger så mycket av sig själva 

och sina hjärtan till alla de behövande. När 

man ser lystern i deras ögon och det varma 

leendet, så vet man att arbetet vilar i trygga 

händer. Detta är något jag vill fortsätta att 

jobba för och rekommendera till alla jag 

möter, för det hjärtat är fullt av talar mun-

nen.”                                                                      

                                       Anders Olsson, Skövde 

Sommarläger 

Först ut till FCEs lägergård i byn Chișlaz, ca 

20 km från Marghita, är en grupp  från After 

School-projektet. Barnen på After School är 

indelade i två grupper och de yngsta åker 

första veckan på sommarlovet. För en del är 

det allra första gången, så det är en unik 

upplevelse. Det är inte lätt att sova utan 

mamma och pappa, men allt roligt, som le-

kar och bad i poolen väger upp. 

Costel Bocan 
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”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 

Fergas 

Fogless International 

Gunnars Tråd AB 

Hilding Anders 

Johan Lundberg AB 

Lindåsen Fastigheter AB 

Magnussons Bilskola 

ONQ Linköping 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Ricana Produktion AB 

Swetraco AB 

 

Nyhetsbrev EFI Fadder Insamlingsstiftelse 
Ansvarig utgivare: Anders Ekstedt,  tel: 0704 931808 

Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per/år 

EFI Fadder/FCE 

Gör ett sommarbesök i 
EFI Second Hand 

 
Jönköpingsvägen 89 Värnamo 

Öppet Lördagar 10—14 
www.facebook.com/
efisecondhandvmo/ 

Sätt in din gåva på 100 kr för en lägerdag och 500 kr för 

en lägervecka på EFI Fadder Insamlingsstiftelse!         

Bankgiro 900-4300 eller Swish 1239004300.                       

Läs mer om lägren på: www.efifadder.se/hjalpa-till/

sommarlager/sponsra-sommarlager/ 

Höstens                  
EFI Fadderdag           
i Cupolen Linköping        

Lördag 27 okt.                 

Två intressanta samlingar 
från kl 14 med rumänska 

och svenska medverkande. 

Lägergården kommer att an-

vändas för olika grupper av 

barn hela sommaren. Ett sådant 

här sommarläger är oerhört 

berikande för dessa barn och 

ungdomar! Tack alla ni som gör 

det möjligt! 

Fortfarande finns möjlighet att 

vara med och finansiera som-

marens läger.  

Läs gärna Barbro Gustavssons blogg Rum för Rumänien.           
rumfrrumnien.blogg.se/ 
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