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Kära faddrar, sponsorer och andra gåvogivare!
Detta är årets sista Nyhetsbrev och vi
vill tacka för allt stöd under året som
gått! Ni är alla fantastiska och det
betyder så oerhört mycket det ni gör!
Vi vet att många är engagerade i att
värva fler faddrar och det är just det
som behöver göras. EFI Fadder/FCE
behöver flera trogna månadsgivare!

EFI Fadder Insamlingsstiftelse arbetar på
plats i Rumänien

BLI MÅNADSGIVARE du också och
VÅGA VÄRVA andra! Ingen summa är
för liten och ingen summa är för stor!

Bli månadsgivare nu!
Ingen summa är för liten, ingen summa är för stor.

Romers integrering
“Det finns många saker som ger glädje i hjärtat,
men inget går upp emot att få vara med och se
förvandlade liv! Livet är en gåva att vara
tacksam för, men när rätten att leva ett värdigt
liv och många andra rättigheter tas ifrån en , då
kan man fråga sig om livet är en fin gåva eller
en tung börda. Det är jobbigt när dagens första
tanke och också den sista innan man somnar är
hur man ska komma ur sin fattigdom. Känslan
av oförmåga och hopplöshet gör att man
glömmer bort hur det är att vara glad.
Det är ofta i ett sådant tillstånd vi möter dem
som vi får stötta. Det första då som är viktigt är
att hjälpa dem att lita på oss och att tro på sig
själva. Efter en lång uppbyggnadstid kommer
hoppet tillbaka och ett litet ljus tänds i
mörkret. Nu kan man få ett mål och en mening
i livet.

Det har varit motvind då det gäller att hjälpa
romer, för så många runtomkring oss här har
varit negativa till det. Men nu kan vi med glädje
prata om vad vi upplevt, för vi ser hur
värdefulla dessa människor är och de behöver
få chansen att visa att man kan lita på dem.
I förra Nyhetsbrevet skrev jag om projektet där
vi anställt personer från en romerbosättning
och nu några månader senare, så ser vi att det
har gått över förväntan bra och det har
övertygat oss om att DET LÖNAR SIG ATT SATSA
PÅ DERAS INTEGRERING!
Tack alla kära gåvogivare för ert stöd! Tack vare
er kan vi hjälpa människor att få sina liv
förvandlade! Hoppas ni vill vara med och se
fortsättningen!”
Valentina Ferche
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Elim Second Hand
Innan september månads slut kunde äntligen
FCEs Second Hand butik öppnas. Den ligger i
den byggnad, som tidigare var bil- och mattvätt.
Entrén är en tillbyggnad och huset har
renoverats både ut- och invändigt efter skador
av allt vatten, som sprutats under åren. Läget är
bra vid en väl trafikerad gata nära centrum.
Här byggs Hygien Centret

Varorna kommer från Sverige och särskilt
uppskattat är möbler. I Marghita finns många
second hand butiker med kläder, men bra
begagnade möbler är det svårt att få tag på. De
anställda tar hand om varorna, prissätter och
förbereder dem för butiken. De dagar som
butiken är öppen har de fullt upp med att ta
hand om kunder och sälja varor.

Den nyöppnade Second Hand butiken

Hygien Center
Erikshjälpen stöttar projektet där Second Hand
butiken ingår. I samma projekt byggs nu ett
sk hygiencenter. En byggnad vid romerbosättningen där det ska finnas sex duschar, sju
toaletter och två tvättmaskiner. Detta kommer
att gynna människor, som bor i ett område där
man inte har tillgång till rinnande vatten
hemma.
Ett steg i riktning mot bättre livskvalité och
större möjlighet till integrering i samhället för
åsidosatta människor.

Flera projekt
Adriana Crișan har varit anställd i FCE sedan
2009 och före det var hon fosterförälder i FCEs
regi. Hon berättar att hon brukade besöka
barnhemmet i Popești. Barnen kom alltid
rusande för att krama henne och hon tänkte att
hon skulle vilja jobba där för att ta hand om
dem. Det blev inte så. Men när hennes syster
Neli började jobba på särskolan i Marghita, så
gick hon ofta dit och då FCE öppnade
stödboendet Brândușa blev hon anställd där.
“Jag jobbade helger i fem år på Brândușa och
jag trivdes från första dagen. Från början var
det trettiosex ungdomar och jag undrade hur
det skulle gå, för många av dem var nästan i
min egen ålder, men vi trivdes ihop och jag
gillade att samtala med dem.
Under de första åren bodde ungdomarna
kortare perioder i stödboendet och var sedan
redo att flytta ut, medans det idag inte är en
begränsad tid för att bo där. Det är roligt att
träffa dem, som nu bor själva och klarar sig bra
och jag önskar att alla skulle göra det.
De tyckte om när vi lagade mat ihop och jag fick
lära dem att göra pannkakor, munkar och
inläggningar för vintern.Under den här tiden
började jag jobba på FCEs Dagcenter och jag
studerade också. Hösten 2015 började jag
arbeta heltid på Dagcentret. ”

Adriana berättar passionerat om hur mycket
projekten Brândușa och Dagcentret har betytt
och betyder för ungdomar med behov. För de
som går på Dagcentret är det deras enda chans
till ett socialt liv och meningsfulla dagar.
”Föräldrarna till barn med svårare funktionshinder är särskilt tacksamma. De har inget stöd
någon annanstans ifrån och kan inte lämna
sina barn ens fem minuter, så det känns bra för
oss att kunna underlätta för dem.
En av ungdomarna kan inte delta i så mycket,
men han kommer några timmar om dagen och
trivs tillsammans med de andra. Vi tillverkar
bla kort och ljus, men vi varvar med andra aktiviteter efter uppsatta riktlinjer. Det kan vara
samtalslektioner i olika aktuella ämnen och vi
jobbar också med räkning och skrivning. Vi äter
frukost och lunch på Dagcentret och de får
hjälpa till att duka och diska. En gång i månaden firar vi dem som fyllt år. På rasterna är
gungorna populära!”

är hon ansvarig för FCEs storkök där fem kvinnor är anställda. Där lagas soppa och huvudrätt
till familjehemmen, stödboendet, särskolan
och After School.
Under hösten har anställda i FCE kommit med
stora mängder av vitkål, potatis, morötter och
tomater och i köket har man gjort inlagd vitkål
för vintern. För att ytterligare dra ned på kostnaderna har man börjat baka bröd i storköket.
Barnen i särskolan och i After School får med
sig en limpa hem varje skoldag, vilket är en
hjälp för dessa familjer.
FCEs anställda är beundransvärda vardagshjältar, som kämpar för att utsatta människor ska
bli sedda och få verktyg till ett bra liv!
Adriana
med
ungdomar
på
Dagcentret

Adriana har en del skrivjobb med dokumentering, rapportering mm och sedan i mars månad
Vill du ge en julgåva fylld av glädje?
Köp och ge bort EFI Fadders Julgåva!

Köp Matkassen!
Tryckta små “matkassar” kan beställas från EFI Second Hand Värnamo,
076 8192896 (Rolf G) för 100:-/st.
Det kan bli en fin julklapp eller så
kan du bara sätta in 100:- på EFI
Fadder
Bg
900-4300
Swish
1239004300, så ger du en matkasse
till en fattig familj i Rumänien i jul!

Då är du med och ger…
… en familj till barn, som varit övergivna
… stöd i livet till unga killar och tjejer,
som
tvingats växa upp utan föräldrar
… skola och meningsfull sysselsättning för funktionshindrade
… ett tryggt boende för hemlösa
… en möjlighet för fattiga föräldrar
att skicka sina barn till skolan
Julgåvokortet kostar 100:- och du
kan ge den som en mycket värdefull
julgåva. Skicka ett sms till Christina
Elander 076 83 02 484 så får du kort
och kuvert hemskickat till dig.

Tack till våra sponsorer
Askeby Grävservice
Centrumförvaltning Linköping

”Vad ni har gjort mot någon av dessa
mina minsta som är mina bröder,
det har ni gjort mot mig!”
Jesus

El och Konstruktion AB Stockaryd
Fergas
Fogless International

God Jul och
Gott Nytt År

G Magnussons Snickerifabrik Stockaryd
Gunnars Tråd AB
Hilding Anders
Holst Åkeri Sävsjö

EFI Fadder / FCE

Johan Lundberg AB
Lindåsen Fastigheter AB
Magnussons Bilskola
Marina Ahlm-Massage & Fotvård
ONQ Linköping
Personlig Almanacka Nordic AB
Ricana Produktion AB
Svensson & Linner
Swetraco AB

EFI Fadders Second Hand butik
Jönköpingsvägen 89 Värnamo Öppet Lördagar 10—14
Kontakt Rolf Gustavsson 076 8192896
Se och hör om butiken på:http://www.facebook.com/efisecondhandvmo/

Välkomna till Julbasar alla lördagar i advent!
Lotterier, försäljning av hembakat, ljus, Matkassen mm.
Glögg och pepparkaka till alla.

www.efifadder.se
www.facebook.com/efifadder.fce
Nyhetsbrev EFI Fadder Insamlingsstiftelse
Ansvarig utgivare: Daniel Zethson, 070-7401343
Nyhetsbrevet kommer ut 4 gånger per/år
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