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Målsättning

Felix Familjebys 
målsättning är 
att möta dom 
fysiska, andliga, 
känslomässiga och 
sociala behoven i en 
kärleksfull miljö för 
övergivna barn i en 
ny familj.

Felix Familjeby i Thailand leds av representanter från Thailand och Sverige.  
Vidare är moderorganisationen Caminul Felix en registrerad insamlingsstiftelse i Sverige.

Caminul Felix Sverige har 90-konto för en trygg hantering av medel. 
Det är ett konto som årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. 
Dessutom granskas den svenska stiftelsen av en auktoriserad revisor.

Insamlingsstiftelsen Caminul Felix
Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås
SVERIGE

Kontaktperson:
Maria& Jörgen Lindberg
Tel: 0140 151 00
info@caminulfelix.se

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH: 1239006495

Felix Familjeby Thailand
37/5 Moo 4 Tambol Watpradoo
Muang Surat Thani 84000
THAILAND

Kontaktperson:
Mana Rujirayanyong
Tel. +66 81 893 3738
mana@felixfamilythailand.org

Projektansvarig:
Lisa Egerbo Hörnberg
Caminul Felix Familjeby
Calea Sântandrei nr. 120
Oradea 410238, Bihor
RUMÄNIEN
Tel. 070 309 2625 (SE) ;
+40 744 608 154 (RO)



Felix Familjeby
Felix Familjeby består av 10 familjehus, med 

ett gift föräldrapar i varje hem som kommer att 

ta emot tio barn i sin familj. Här finns en verklig 

familj i den miljö som alla barn i världen har rätt 

att växa upp i. 

En familj som ger omsorg och kärlek i en 

atmosfär där dom nu får växa upp och utvecklas.

Visionen
Felix Familjeby i Thailand är en fortsättning 

på visionen som började med Caminul Felix 

familjebyar i Oradea, Rumänien. Visionen är att 

ge en ny familj till barn och ungdomar som blivit 

föräldralösa eller övergivna.  

I Felix Familjeby kommer prioritering att ges till 

barn som förlorat sina föräldrar i Aids/HIV.  

Felix Familjeby ger en kristen familj till övergivna 

barn, dvs en mamma, en pappa, tro och syskon.

Familjen
Att vara förälder i familjebyn innebär att man 

bejakat Guds kallelse att gå in som förälder till 

övergivna barn. Det är en livslång kallelse att 

bilda och bygga en familj. Att se att foster- och 

adoptivfamiljer kan få samma erkännande, 

karaktär och kvaliteter som en vanlig familj. Att 

ge kärlek och omsorg i familjen.

Fadder
Arbetet i Felix Familjebyar finansieras genom 

fadderbidrag och enskilda gåvor. Vi vill erbjuda dej att 

vara med i teamet att rädda övergivna barn till ett nytt 

liv och en ny framtid. Vi behöver ditt stöd! Var med och 

investera av dina resurser i ett barn. Som fadderstöd 

rekommenderar vi summan 300:-/månad. Du kan 

också ge ett engångsbelopp eller månatligt belopp till 

Felix Familjeby utan att bli bunden till ett barn.

När du lämnar in din anmälan att bli fadder, sänder 

vi dej information och foto på ett barn. Du får ett 

nyhetsbrev med plusgiroinbetalningskort från Felix 

Familjeby tillsammans med ett brev från ditt barn 

varannan månad.

Felix betyder:  Lycklig 
En lycklig familj är vad alla barn har rätten att växa upp i.


