
Vi vill ge en hälsning från FCEs arbete i 
Marghita. Tack för att du finns med ditt stöd! 
 
Brândușa firar 10 år 
 
Den stora gula träbyggnaden som ligger på 
en kulle i utkanten av Marghita, men ändå 
centralt, kallas Brândușa. På bottenvåningen 
finns ett utbildningscenter. After School-
projektet, där nära femtio barn får alla förut-
sättningar till att gå i den kommunala skolan, 
drivs av FCE med sponsring av Erikshjälpen.  
 
På övervåningen bor mestadels unga vuxna, 
som under en period behöver ett tryggt bo-
ende och stöd för att så småningom klara sig 
på egna ben. De jobbar, betalar för sig och 
sköter tillsammans  med personal matlag-
ning och skötsel av lokalerna. Projektledaren 
Demelza Danielsson berättar om stödboen-
det Brândușa. 
 
“Det viktiga är inte var du kommer ifrån utan 
det är vart du är på väg och vad du gör med 
ditt liv, som betyder något. Ibland är det bra 
och uppmuntrande att se sig tillbaka och se 
hur långt man kommit. Det var precis vad vi 
gjorde den förste mars i år när vi firade att 
det var tio år sedan stödboendet Brândușa 
öppnades. 
 
Jag flyttade från England i oktober 2007 för 
att bo och arbeta i Rumänien med barn och 
ungdomar, som vuxit upp på barnhem. Jag 
har varit engagerad i stödboendet 

Brândușa från allra första början, ja, redan 
innan det öppnades. Jag minns när Valentina 
presenterade idén med detta projekt. Ärligt 
talat, så förstod jag nog inte vad det betydde 
och hur det skulle utvecklas.   
 
När jag nu ser tillbaka på dessa tio år, så för-
står jag tydligt att Brândușa är en del i Guds 
plan och jag ser vilken otrolig välsignelse det 
blivit för så många. 
 
En söndagseftermiddag 2008 under tiden 
som Brândușa byggdes, så var jag ute och 
gick med några av ungdomarna. Vi kom upp 
till kullen där byggnaden är och jag glömmer 
aldrig vad Deizi sa efter en stunds tystnad. 
Han sa: „ När jag ser den här byggnaden, så 
tycker jag det ser ut som Noas ark”. Jag har 
tänkt mycket på det och tror att Gud talade 
till mig om att denna byggnad kommer att bli 
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ett skyddat hem för varje person den tid Han 
visste att de behövde det. 
 
Under de senaste tio åren har över åttio 
personer bott i stödboendet Brândușa. För 
en del blev det en kort tid, bara några veckor, 
men för andra har det varit ett hem i flera år. 
Det har betytt olika saker för olika personer. 
För en del var det ett skydd i en kritisk 
situation, för andra en trygg plats, för en del 
ett verkligt hem och för många har det varit 
och är en plattform för att ta sig från där de 
var till där de är idag. För en del har boendet 
varit ett vägskäl och för andra en plats där de 
lärt sig mycket, som de har nytta av i livet. 
För en del har det varit platsen där de fått 
nya vänner och för andra en plats där de 
kunde komma underfund med vem de 
verkligen är och vad de önskar sig i livet. Jag 
tror, och i många fall så vet jag, att den här 
byggnaden har varit en väldigt viktig plats för 
dem.  
 
För mig är det en stor glädje att få se 
förändringarna och utvecklingen hos de 
flesta av dem som bott på Brândușa. Vi har 
alla våra egna minnen; trevliga, jobbiga, 
roliga osv, men de är alla viktiga och de 
hjälper oss att gå vidare och skapa oss en bra 
framtid. 
 
När jag ser tillbaka, så kommer många 
minnen upp. Det har naturligtvis inte alltid 
varit lätt med många olika människor med 
olika personligheter, med olika behov och 
problem, men det har alltid varit och är en 
glädje att vara engagerad i detta projekt och 
speciellt i dessa unga människors liv. Att hela 
tiden se Guds hand och Hans välsignelse i 
detta hus och i ungdomarnas liv. 
 
För att få ett sådant här projekt att fungera i 
tio år, så har det inte hängt på bara en 
person. Från allra första början tills idag, så är 
vi ett team. Jag är tacksam till all personal, 

som har jobbat och jobbar på Brândușa. Jag 
har alltid känt mig välsignad av att få vara en 
del av ett team, som är förstående, flexibelt, 
enat och beredd att hjälpa till med de behov 
som finns för tillfället. 
 
Den förste mars 2019 var en speciell dag för 
mig.” 

Demelza Danielsson 
 
Kreativ 
 
Då det kommer besök till Brândușa, så får 
Simon Atilla, som är en av de boende där, 
brått att ta fram sina alster till försäljning. 
Han är kreativ och syr bla förkläden och flu-
gor för att tjäna en extra slant. Han är också 
uttrycksfull och berättar gärna om sitt liv och 
sin tacksamhet över att få bo på Brândușa. 
 
Då han var 18 år ansökte han om en plats på 
FCEs stödboende Brândușa. Han hade bott på 
barnhem hela sitt liv och var nu på väg ut. 
Familjen hade övergett honom som liten och 
han kände inte sina föräldrar, men ändå be-
tyder de mycket för honom. Han väntade 
förgäves att de skulle komma till honom, men 
fick hjälp att söka upp dem när han blev 
större.  
 
”Sedan jag blev vuxen, så har jag hälsat på 
dem en del”, berättar han. ”Min pappa dog 
för några år sedan och senare min mamma. 
Nyligen dog farmor, eller om det var mormor 
eller en moster. De övergav mig för att de var 
fattiga och det är ok för mig och jag älskade 
dem.” 
 
Simon berättar att han har många jobbiga 
minnen från barnhemmet och han visar mig 
ärr på kroppen efter slag och operationer. 
Såren på insidan håller på att läka och trots 
allt han varit med om så har han en sund 
inställning till livet. Han berättar med inle-
velse hur mycket det betytt för honom att 



Simon  

det kom volontärer från FCE till barnhem-
met och hur han började känna sig älskad av 
både Gud och människor. 
 
”Människorna i FCE bryr sig verkligen om oss 
och jag är tacksam att jag fått stanna så här 
länge på Brândușa. Jag har lärt mig väldigt 
mycket. Att uppföra mig, att visa respekt och 
att ha goda relationer med andra.” Han vill 
hjälpa andra, som han själv blivit hjälpt. Si-
mon berättar hur det var när han kom.  
 
”Jag var jätteglad när jag fick komma, men 
undrade hur jag skulle klara mig. Jag fick 
börja på FCEs Dagcenter och där lärde jag 
mig att sy på symaskin och att göra gratu-
lationskort. Jag är kreativ och har talang 
vilket jag är tacksam för. Alla har något man 
är bra på”, säger Simon övertygande. 
 
Vidare berättar han att numera jobbar han 
på en fabrik, att det går bra och att han lärt 
sig att ta hand om sin lön. Han känner av att 
inte vara som andra som har familjer och 
han kan känna oro över att bli av med job-
bet, men känner sig trygg i att ha människor 
omkring sig som vill hans bästa. 
 
”Jag är tacksam till FCE att jag har fått mod 
och blivit motiverad att gå vidare och flytta 
ut från stödboendet”, avslutar Simon Attila, 
som snart fyller 26 år.  
 

Adopterad 
 
”I slutet av nittiotalet tog vi beslutet att ut-
öka vår familj genom adoption. Emese kom 
hem med oss från Marghita till Ney, Ohio, 
USA i juli 2000 och hon var då 14 månader. 
Hon välkomnades av sin storasyster Carly. 
 
Emese vann snabbt allas våra hjärtan. Hen-
nes härliga energi och glada sätt charmade 
hela släkten, grannar, vänner och alla hon 
kom i kontakt med och det håller i sig än 
idag.  
 
Emese hade alltid fullt upp under sin upp-
växt. Hon njöt av att vara hejarklacksledare, 
spela softboll och att hjälpa till på vår gård, 
där vi har ett mejeri. Hon älskar djur och har 
på grund av hårt arbete fått fina utmärkelser 
i olika tävlingar.  
 
Emese  tog emot Kristus i sina tidiga tonår 
och har alltid varit aktiv i sin församling, Son-
rise Community. Hon hjälper till med bar-
nen, sjunger i lovsångsteam, är med i tea-
met som ordnar bibelfrågesport och klipper 
även gräset. 
 
2018 slutade Emese högstadiet. Hon går nu 
på gymnasiet, men är osäker på vad hon vill 
plugga till. I sommar kommer hon att arbeta 
på ett läger. Hon har själv varit med på läger 
och nu kan hon betjäna de barn som kom-
mer att delta. 
 
Vi är oerhört tacksamma för att Gud förde 
Emese till vår familj. Vi vet att Han har 
STORA planer för hennes framtid och vi ser 
med spänning fram emot att få se dem upp-
fyllas.” 

Paula Sprow 
 
 
 
 

Simon, bilden är tagen på Brăndușa med  
Marghita i bakgrunden 
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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 

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

Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per/år 
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EFI Second Hand 
 

Jönköpingsvägen 89 Värnamo 
Öppet Lördagar 10 –14  

Kontakt: Rolf Gustafsson 
076 8192896 

www.facebook.com/
efisecondhandvmo/ 

Hälsningar  från    
EFI Fadder/FCE 

Vill du vara med och ge ett barn en oförglömlig läger-
vecka? Sätt in 500:- på EFI Fadder Insamlingsstiftelse   

Bg 900-4300 Swish 1239004300                                  
Märk med ”lägervecka”.  

Även i år finns EFI Fadder Insamlingsstiftelse                   
i  Stråkenhallen under Nyhemsveckan.                         

Besök montern och om du kan hjälpa till någon av      
dagarna i Midsommarveckan, så skriv till elim@fce.ro  

Missa inte boken ”THE CHILD WHO LISTENS”! 
 

Köp och läs den fantastiska boken med berättelsen om 
hur Kristi och Lukas fann varandra på barnhemmet Casa 
Albă i Marghita.  
Kristi var volontär på Casa Albă på nittiotalet och ett av 
de små barnen stal hennes hjärta. Mirakel efter mirakel 
inträffade, så att det omöjliga blev möjligt och så 
småningom kunde hon ta den lille med sig hem. 
Invävt i berättelsen är uttalanden från ett barn med en 
vishet och insikt ovanligt för sin ålder, som kan dra vem 
som helst till Skaparen. 

 

Boken ”The child who listens” (endast på engelska) finns 
att köpa genom EFI Fadder.  Författaren Kristi Wilkinsson 
donerar vinsten till EFI Fadder/FCE. 
 

Kontakta Görel ”iorela” Karlsson på iorela@efifadder.se 
för mer information och beställning. 

Se boktrailer här:  The Child Who Listens  

mailto:fadder@efifadder.se
mailto:elim@fce.ro
http://www.manniskapavag.se
http://www.facebook.com/efisecondhandvmo/
http://www.facebook.com/efisecondhandvmo/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009731104083
mailto:iorela@efifadder.se
https://youtu.be/Lxo-_SCqOEU

