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”Kära vänner!
Det är fortfarande sommar när jag skriver
och en del har semester. En del barn har
varit på läger och andra väntar på att få åka
och drömmer om nya upplevelser.

om att få åka på semester till en vacker plats
är otänkbar för dessa människor, för de har
fullt upp med att försöka lösa alla omöjliga
utmaningar i vardagen.

Läger är ett tillfälle för varje barn att få
komma ur den dagliga rutinen, få oförglömliga minnen och få möta Gud. Vi är glada
över möjligheten att ge en lägervecka till
barnen och ungdomarna i alla våra projekt.
Vi är mycket tacksamma till er alla, som gjort
det möjligt!

Vi kämpar på med att försöka göra dessa
människors liv något lättare genom Hygiencentrat och Aktivitetshuset, som vi bygger i
romerbosättningen. Tillsammans med människorna som bor där drömmer vi om att se
det klart och hoppas att medel ska komma in
så att det blir möjligt.

Det är sorgligt att tänka på människor, tex i
våra projekt där vi stöttar familjer i romerbosättningen och andra fattiga familjer, som
inte har en chans att tänka på semester. Nu
är perioden då de på olika sätt försöker
jobba ihop pengar till allt det som barnen
behöver då de ska börja skolan. De behöver
skaffa ved och annat nödvändigt. Drömmen

Tack för allt ert stöd och att vi alltid har kunnat lita på er! Tillsammans med er har vi lyckats göra saker, som betytt så mycket för utsatta människor, som är vår nästa.”
Valentina Ferche VD FCE
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Frivilligarbete på hemmaplan
EFI Fadder Insamlingsstiftelse har trogna volontärer. Det har aldrig funnits någon anställd
eller något kontor utan all administration och
annat praktiskt arbete sköts ideellt. Volontärerna har olika ansvarsbitar och då det tex
handlar om att ge ut detta Nyhetsbrev, så är
det en lång process där minst sex personer
utgör länkar i en lång kedja av arbetsuppgifter.
I arbetet med att på olika sätt nå ut med information om EFI Fadder/FCEs arbete, så
finns det plats för fler frivilligarbetare. Det är
ett stort behov särskilt, på media-sidan.
Ett annat ansvarsområde i Insamlingsstiftelsen är transporterna av olika slags material,
som skickas till Rumänien. Hans Lundberg i
Lammhult har troget jobbat med detta sedan
början av nittiotalet. Vid sitt första besök i
Marghita hösten 1990 blev han berörd av
den misär han såg och uppfylld av känslan att
vilja göra något för att hjälpa.
Tillsammans med andra berättade han om
behoven för tidningar och ute på skolor och i
kyrkor. Hela Lammhult blev engagerat. Hans
och hans team hittade andra från olika delar
av Sverige, som också drabbats av i Marghitafeber. Elimförsamlingen i Örtomta, numera
Askeby, startade ett faddersystem och jobbade för att få gåvogivare.
Hans säger att han inte är bra på att ”tigga”
material, men han tog ansvar för transporterna då lastbilar fylldes med förnödenheter och
kördes till Marghita. Olika lokaler har tjänat
som depåer under åren, men numera förvaras det som skänkts i EFI Second hand-butik i
Värnamo och där sker lastningen.
Hans berättar att varje transport planeras
noggrant och han har blivit expert på att
packa väl. Sedan Rumänien kom med i EU

2007 är det inte lika besvärligt med pappersarbetet, men allt är noga märkt och packlistorna ska stämma med innehållet. Hans räknar ut volym och det ska passa exakt med
vikterna på de olika sakerna. Allt i samband
med varje transport tar mycket tid och Hans
låter inget annat gå före, så det är lättare
sedan han blev pensionär. Han tycker att det
är stimulerande och roligt. Han har varit ett
trettiotal gånger i Marghita och lastat 140
lastbilar.
Det är alltid en positiv atmosfär kring Hans
och han får med sig andra i sin inget-äromöjligt-anda. Hans närmsta medarbetare är
frun Lisbeth och tillsammans bokför de företag och andra, som skänker saker, för att
kunna skicka tack. Hans gillar inte att stå
framför folk och prata, men han säger själv
att då han börjar prata om Rumänien, så är
det svårt att få stopp på honom.

Hans Lundberg

Ger tillbaka
”Jag har inga roliga minnen från barndomen,
så det vill jag helst inte prata om.”
Så inleder Anghelina sin livsberättelse när vi
träffas i Sverige en regnig dag i Midsommarveckan. Hon säger att hon nu vill hjälpa dem,
som hjälpte henne då hon hade det svårt, så
hon har gett upp sitt eget för att stötta en
barnfamilj i Sverige som behöver henne.
”Genom dem och andra volontärer, som kom
till barnhemmet fick jag lära känna Gud och

de gav oss kärlek. Nu vill jag ge tillbaka.”
Då Anghelina kom ut från barnhemmet i
Popești, så fick hon komma till FCEs första
transithem för flickor i Chiribiș och därefter
bodde hon i en lägenhet tillsammans med
ett par andra flickor. Hon har en stor fallenhet för att ta hand om barn och fick jobb på
Casa Albă. Där var hon älskad av barnen och
hon var också en mycket uppskattad barnvakt på sin fritid.
Då Casa Albă stängdes 2009 fick Anghelina
jobb i FCEs storkök och efter en tid där
flyttade hon vidare för fortsatt stöd i en
annanorganisation. Hon läste kvällsgymnasiet och hade velat studera, men kände
att det var svårt då skolan på barnhemmet
inte gett den grund som behövdes.
Anghelina utstrålar trygghet och kärlek. Hon
är tacksam för chansen hon fått och hon har
tagit den. ”Vem vet var jag skulle varit idag
om jag inte hade fått hjälp i Marghita”, säger
hon.

tävlingar. Första hjälpen-lektion. Vattenlek
och bibelundervisning. Bad i poolerna med
termalvatten. Mys runt lägerelden. Detta är
bara några av aktiviteterna, som gladde barnen från fattiga familjer, som kom till lägret.
Som varje år var mitt och volontärsteamets
målsättning med lägret att inspirera dessa
barn mer och mer, så mycket att den inspirationen ger dem nödvändig kraft att välja
en annan väg i livet. Ett annat liv än det föräldrarna har. Under fattigdomens press lever de ett svårt liv och sitter fast i olika beroenden.
Det här lägret såg vi tydligt vilken potential
dessa underbara barn har. Oberoende av
vilken familj de kommer ifrån, så kan de
komma långt bara de får hjälp. Deras villighet att lära, deras engagemang i lekar och
skapande aktiviteter övertygade mig om att
de har stor potential att bli ingenjörer, läkare eller kanske ledare för kända företag.
Bobi, sex år och mycket intelligent, tackar er
alla. Likaså lilla blyga Alexia med guldhåret,
som var på sitt första läger. Alla vi andra
tackar också er som gjort detta läger möjligt!
Glöm inte att förutom god mat och en ren
och skön säng, som ni gav dessa barn denna
vecka, så har ni gett dem mycket inspiration,
som jag är övertygad om kommer att hjälpa
dem enormt mycket i livet.”
Andrei Loghin

Anghelina

Sommarläger
”Barnlägret 13 – 17 aug var speciellt på så
sätt att barnen var så ivriga att lära sig nya
saker. Ingen dag var den andre lik även om
programmet var ungefär detsamma. Väckning kl 8 och därefter lekfull morgongymnastik till musik. En välsignad frukost. Lekar och

Alexia trivdes på sitt första läger

Tack till våra sponsorer

”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
Fergas
Fogless International

Gunnars Tråd AB

Vill du komma med i ett byggteam
i Marghita 12—26 november?
Du får vara med och göra en praktisk insats på plats
och du får se och delta i organisationens olika projekt.
I FCEs gästhus finns sköna bäddar och trevlig gemenskap.

Hilding Anders
Johan Lundberg AB
Lindåsen Fastigheter AB
Magnussons Bilskola
ONQ Linköping
Personlig Almanacka Nordic AB

Ricana Produktion AB
Swetraco AB

För info ring till Arne Holmstén 0706 161568
eller skriv till elim@fce.ro

EFI Fadders stora höst-samling
Gör ett besök i
EFI Second Hand

Jönköpingsvägen 89 Värnamo
Öppet Lördagar 10—14
www.facebook.com/
efisecondhandvmo/
Läs gärna Barbro Gustavssons
blogg Rum för Rumänien.
rumfrrumnien.blogg.se/

Lördagen 27 oktober
i Cupolen Linköping
Samlingar kl 14 och 17
Lidia Micula, Valentina Ferche,
Lars o Barbro Gustavsson från Rumänien
och andra medverkande.
Sång och musik:
Therese o Jan Ternvall, Sion Brass m fl

Bli månadsgivare du också!
Anmäl dig till fadder@efifadder.se eller ring Anders Ekstedt 0704 931808.
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