
Gåvor till jul 
 
Tack för all omtanke i form av julklappar, 
pengar och andra gåvor till jul! Vi lovar att 
det blivit till stor glädje för många. Andrei är 
ansvarig för FCEs projekt Hjälp till fattiga 
familjer och han kan berätta om den tack-
samhet och glädje han möter.  
 
Av en organisation i ett annat län fick han 
önskemål om julklappar till en stor grupp av 
barn från fattiga familjer. Utöver de önskade 
bad han FCE om ytterligare paket och fick de  
40, som var kvar efter att tusentals delats ut. 
Det visade sig att de julklappar som organi-
sationen själva gjort och de, som kom från  
 

 
 
FCE räckte exakt till de 240 barn som kom till 
julfesten då klapparna delades ut.  
 
Tack alla ni som skänkt och skickat! 
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”Livet är en gåva, men olika förutsättningar 
och omständigheter kan göra oss till vinnare 
eller förlorare. Man kan falla när man miss-
lyckas och den som ligger ned är sårbar och 
har svårt att resa sig själv. Då behöver man 
en utsträckt hand, så man får styrka att resa 
sig. 
 
Under många år har människor i FCE sträckt 
ut hjälpande händer och det har inneburit 
förvandlade liv.  Det ni gjort av godhet har 
gjort skillnad och inte varit förgäves. Vinnar-
na är både de som reser sig och du som 
sträckt ut din hand. 
 
Tack att du är med och gör skillnad!” 
 

Valentina Ferche VD FCE 

”Räck mig din hand,  
så jag kan resa mig!” 



 
Vill hjälpa andra 
 
Florina har nyligen fyllt tio år och verkar för 
det mesta vara glad och positiv. Hon gillar 
skolan och roligast är idrottslektionerna. ”Att 
läsa är också ganska roligt, men matte är inte 
heller tråkigt”, säger hon med sitt vanliga 
stora leende.   
 
Florina var bara två år när hon kom till ett av 
FCEs familjehem. Allt var nytt för henne och 
hon var inte van att vara inomhus. Det minns 
hon inte och hon har bara vaga minnen av 
huset i Poiana. 2014 flyttade hela familje-
hemmet till det nya huset i Marghita, som 
kallas Poiana Verde, ”Den gröna gläntan”. 
Det mesta av det bygget är utfört av volontä-
rer och allt byggmaterial och inredning är 
skänkt från Sverige.  
 
Florina är ett av de fem barn, som är place-
rade i detta hem. Föräldraparet heter Ghița 
och Adela och de har två biologiska barn. 
 
Florina berättar att hon gillar att ha tre stora-
systrar och tre bröder. Natalia hjälper henne 
mycket och hon sitter med när Florina be-
rättar om sig själv i den här intervjun. Vi får 
veta att Florina gärna hjälper till hemma med 
matlagning och städning. Spagetti är favorit-
mat och det är roligt att duka bordet till alla 

nio familjemedlemmarna. När hon kommer 
hem från skolan brukar hon byta om, äta och 
leka en stund innan hon gör sina läxor.  
 
Florina tycker om barnaktiviteterna i kyrkan, 
hon tycker det är kul i FCEs ungdomsgård 
Klubben och hon älskar att be. ”När jag blir 
stor vill jag gifta mig och få barn. Så vill jag 
hjälpa andra”, säger Florina, som är ett av 
FCEs femton familjehemsbarn. 

Uppresta människoliv 
 
Dorel är en av de anställda i FCEs byggteam. 
Han känner till organisationen sedan han var 
barn och vi som varit med från början har fått 
se honom växa upp till en god arbetare och 
ansvarsfull make och far. Han ger ett tillba-
kadraget intryck och tycker inte om att synas, 
men berättar sin livshistoria i Nyhetsbrevet 
av tacksamhet till människor, som gett ho-
nom livskvalité. 
 
Dorel har jobbat i FCE i olika omgångar och i 
olika uppgifter. Biltvätten var lite av ansiktet 
ut mot staden och Dorel gjorde sig omtyckt 
av kunderna. Han var även anställd som frisör 
en period då FCE öppnade frisersalong 2001. 
 
Dorel lärde sig frisöryrket av en amerikansk 
volontär vid namn Phyllis Parker. Hon var 
också den som tog emot honom i FCEs läger-
gård ”Svarta Skogen” efter avslutad skolgång. 

Florina 

Familjen i Poiana Verde 



Tillsammans med andra killar, som också 
vuxit upp på barnhem och inte hade någon-
stans att ta vägen, fick han där börja lära sig 
att sköta sig själv, jobb, ekonomi och hus-
håll. Statliga institutioner för barn och ung-
domar ger tyvärr inga sådana förberedelser 
för att man ska klara sig själv i livet. 
 
Dorel berättar att han var med i den första 
generation av killar från Cadea, som fick bo i 
det nya transithemmet i Marghita. Det var 
en ganska turbulent tid för honom med ett 
försök till återkoppling med sin biologiska 
familj. ”Jag skulle kunna skriva en hel bok 
om den här perioden i mitt liv”, säger han. 
”Jag har tvingats bryta med min familj, men 
jag tycker om min mamma, för hon gav mig 
livet.” Dorel kom utblottad tillbaka, men 
transitföräldrarna Nicu och Mariana stöttade 
honom i åratal även efter flytten ut från 
transithemmet. 
 
Han hyrde lägenhet med en kompis vars 
kusin kom på besök. Det var Ramona, som 
han så småningom gifte sig med. Hon skäms 
inte att berätta att hon inte hade en aning 
om hur man lever ett normalt liv med arbete 
och ansvar. Hon hade dock vuxit upp i en 
familj och tillsammans har Dorel och Ra-
mona byggt upp sitt äktenskap och sin familj 
på ett gripande sätt. De har tre fina barn, 
som får all den omsorg de behöver. 
 
De är tacksamma för tiden de som tvåbarns-
familj fick bo i FCEs stödboende Brândușa. 
Där fick de verktyg för ett ordnat liv och de 
kunde sätta undan lite pengar för nästa steg. 
Ramona har jobbat i FCEs storkök i snart tio 
år.  
 
Efter att de flyttat till en lägenhet föddes lilla 
Maia. Hon går på förskola och vill gärna 
komma till After School när det blir dags. 
Sebi och Temena, som går i fjärde och andra 
klass, kommer till After School varje efter-

middag och där har de allt stöd de behöver 
för att klara skolan. Dorel menar att After 
School är en enorm hjälp för barnen och 
deras familjer till en bra integrering i sam-
hället. 
 
Likaså gillar han integreringsprojektet i ro-

merbosättningen. FCEs byggteam jobbar där 

med byggnationen av Hygiencenter och Akti-

vitetshus. ”Romerna måste själva vara in-

tresserade”, säger Dorel. ”De måste vilja ta 

emot chansen. Likadant med barnen i FCEs 

familjehem. Jag brukar säga till dem att ta 

vara på det de får lära sig. De kan få ett bra 

liv och de kommer att ångra sig om de inte 

tar chansen de får av FCE.”  

Han tittar sig omkring i kontorsrummet där 

vi sitter och påminns om när huset byggdes 

och alla andra byggnader, som FCE har. 

”Man kan se många resultat, men det viktig-

aste är uppresta människoliv”, avslutar han. 

Barbro Gustavsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinst 
 
I december hade tidningen Dagen en Ge-
kalender där hjälporganisationer med 90-
konto fick köpa annonsplats i de olika luck-
orna. I varje lucka fanns också en fråga med 
koppling till den dagens organisation och det 

      Dorel jobbar i FCEs byggteam 
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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 

Askeby Grävservice 

Centrumförvaltning Linköping 

Fergas 

Fogless International 

Gunnars Tråd AB 

HG Förskolekompetens 

Hilding Anders 

Johan Lundberg AB 

Lindåsen Fastigheter AB 

Magnussons Bilskola 

www.människapåväg.se —
samtalsterapi på kristen grund 

ONQ Linköping 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Ricana Produktion AB 

Swetraco AB 

 

Tack till våra sponsorer 

Nyhetsbrev EFI Fadder Insamlingsstiftelse 

Ansvarig utgivare: Anders Ekstedt, tel: 0704 931808 

Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per/år 

hela blev en spännande tävling. Flera av EFI Fadders frivil-
ligarbetare kämpade om poäng för att vinna det utlovade 
priset, som var att man fick skänka pengar till sin 
”favoritorganisation”. Slutresultatet var att både första 
och tredje pris gick till EFI Fadder-entusiaster, så det blev 
en vinst på 15.000 SEK till EFI Fadder. Tack till alla som 
deltog! 
 
Minskad kostnad 
 
Som ni vet så jobbar EFI Fadder Insamlingsstiftelse för att 
hålla administrativa kostnader nere och allt arbete utförs 
ideellt. Skulle du som får ett tryckt Nyhetsbrev på posten 
kunna tänka dig att få det enbart via din email-adress? I så 
fall var snäll och meddela det till fadder@efifadder.se  
eller 0704 931808.  

Bli månadsgivare du också!  
 

Anmäl dig till fadder@efifadder.se  
eller ring Anders Ekstedt 0704 931808.  
Uppge namn, postadress, emailadress  

samt vilken månatlig summa du vill ge. 

EFI Second Hand 
 

Jönköpingsvägen 89 Värnamo 
Öppet Lördagar 10 –14  

Kontakt: Rolf Gustafsson 
076 8192896 

www.facebook.com/
efisecondhandvmo/ 

Hälsningar  från    
EFI Fadder/FCE 

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

Se vad Lars Gustavssons skriver på sin facebook sida  
www.facebook.com/larsgustavsson  
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