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Alla barn förtjänar att växa upp i en kärleksfull familj
Vi ger familjer till världens övergivna barn
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Runt om i världen finns det idag ett stort antal barn som, av olika anledningar, lever utan familjer, 
och som har övergivits och som inte har den där direkta kontakten till någon som alltid kommer 
att älska dem. En del lever på gatan, en del växer upp på institutioner, och många blir föräldralösa 
som en följd av missbruk, fattigdom eller krig. Det är tragiskt.
I Felix Family Villages arbetar vi för att bryta det genom att ta hand om barnen när de är som mest 
känsliga och vårda dem tillbaka till ett liv i värdighet och hjälpa dem, som alla familjer skulle 
göra, ut i vuxenvärlden när det är dags.
Om du är ett övergivet barn vet du inte var nästa måltid kommer ifrån eller var du får sova inatt. Du 
går inte i skolan och du tvingas tigga och stjäla för att överleva. Blir du sjuk finns ingen vård. Människor 
undviker dig, och du känner aldrig att du får vara en del av samhället. Eftersom du är så sårbar hamnar 
du lätt i dåligt sällskap och kan råka ut för människor som utnyttjar dig. Du kan lätt bli gravid eller föras 
in i en destruktiv livshållning. Du får inte möjligheten att vara det där barnet som du egentligen är.

Felix Familjebyar

För de allra flesta av oss är det en självklarhet att ha en familj. Alla familjer ser lite olika ut men vi 
tar för givet att det finns föräldrar, och ibland syskon, som alltid, alltid älskar en. Just det borde 
vara en självklarhet för alla. Det viktigaste är att man finns där för barnet.

Vad är lösningen?
Den mest naturliga lösningen på detta 
är att ge barnet en familj. Ingen annan 
vårdform kan helt ersätta en familj när 
det gäller fysisk, emotionell och andlig 
återhämtning och tillväxt. Fostervård 
och adoptioner är mycket bra alternativ, 
men tyvärr kommer ytterst få övergivna 
barn in i den vården. En familjelösning 
kräver mycket arbete. Men snarare än att 
kompromissa med något av det viktiga 
ser vi varje barn som något unikt och 
fantastiskt, som har en rättighet att växa 
upp i en familj. Vi tror att det är så Gud 
ser dem också.
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Familjen möter barnens behov
Felix Familjebyar bemöter detta problem 
genom att skapa familjer lokalt där dessa 
barn redan bor. Vi har sett att det är möjligt 
att bryta den onda cirkeln, riva sönder 
stigmatiseringen och påverka samhället i 
grunden för positiv förändring så att barnen 
kan växa upp med värdighet, i trygga 
förhållanden.
I Felix-familjerna kan barn växa upp i ett 
stabilt hem och få allt det stöd som vi ser som 
självklart. Barnen i Felix-familjerna kommer 
alltid från det land Felixbyn ligger i. De har 
blivit övergivna, eller hamnat på gatan för 
att deras föräldrar dött. Felixföräldrarna är 
alltid medborgare i samma landet. Detta gör 
att barnen får sina kulturella, språkliga och 
sociala behov tillgodosedda i en miljö som 
inte skiljer sig från resten av land. I över 25 år 
har vi sett hur kärlek och en värdig tillvaro i 
en familjetillvaro har tänt livsgnistan igen hos 
tidigare övergivna barn och lett till alla våra 
fantastiska underverk som vi kallar Felixbarn.
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Rumänska byar

År 1990 flyttade två barn till den första Caminul Felix-lägenheten i Oradea, Rumänien och två 
blev snart sju.

Den första byn
Fler än 100 barn fick nya föräldrar och 
nya familjer i sex hem redan 1992.  
I varje hus bodde ett rumänskt par 
och mellan 15-18 barn. Barnen var ofta 
traumatiserade av att tidigare ratats 
och levt utan hemtillhörighet. Men 
genom kärlek och den hängivenhet som 
föräldrar kan ge, började nytt liv och 
hopp att spira.

Den andra byn
Den andra Felixbyn med 10 hus byggdes 
av kyrkor, privatpersoner och företag 
från Sverige, Storbritannien och USA och 
stod klar 2001. Assist International från 
USA var huvudsponsorn. Familjerna var 
nu något mindre, med 12-14 barn i varje.

Den svenska hjälporganisationen 
Erikshjälpen var en av de 

första organisationerna 
som stöttade arbetet och i 

samarbete med Caminul 
Felix byggdes den 

första familjebyn.
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Felix har vuxit och totalt finns  

det idag över  200  barn 
i de olika familjerna i Rumänien.

Lite fler än  600 barn 
har under åren vuxit upp på Caminul Felix. 
De flesta har integrerat sig väl i samhället.

Vi har flera barn som har studerat vid olika universitet och högskolor i Oradea och i andra städer 
i Rumänien, runtom i Europa och i USA. Många har gift sig och har startat sina egna familjer. Det 
vi är mest stolta över är när vi ser att deras liv har förvandlats och de själva äger sina värderingar 
och lever rika liv efter den kristna trons värderingar. Älska din nästa såsom du älskar dig själv.

Caminul Habitat 
När detta är komplett kommer 83 
unga familjer att ha ett hus där de 
kan erbjuda sina barn ett varmt och 
pulserande hem.

Farmen 
Felix har den största mjölk-kofarmen 

i kommunen. Gården uppfyller alla 
europeiska produktionsstandarder, 

och ger inte bara nyttig mat till 
barnen utan också möjlighet till 

arbetsträning och arbete.
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Iulian Gavriliu

”Arton år har gått. Arton år sedan två 
unga människor, make och hustru från 
Caminul Felix, öppnade sitt hjärta och 
beslutade att uppfostra mig, för att lära 
mig att ta mina första steg, att tala, läsa 
och förmodligen det viktigaste - att veta 
att där är något bortom oss, bortom 
denna värld ..., ett annat liv som vi lever 
medan vi är här på jorden.

Jag heter Iulian Gavriliu, jag är nitton 
år gammal och jag har fyra systrar och 
åtta bröder, varav en syster och en bror 
är mina biologiska syskon. Jag fördes in 
i mitt nya hem vid ett och ett halvt års 
ålder. Historien om de första arton åren i 
mitt liv är skriven av dem, de människor 
jag är privilegierad att kalla mamma och 
pappa. Föräldrarna som förde mig in i 
denna värld kunde bara ta hand om mig 
i ungefär ett år, ett år där min syster tog 
hand om mig det mesta av tiden, ännu 
mer än de människor som gav mig liv. 
Ändå blev jag välsignad när jag kom till 
Caminul Felix, där jag hittade människor 
med stora hjärtan, som var villiga att 
älska mig, att ömt lyfta mig och erbjuda 
mig allt jag behövde.

Jag är medveten om att det också är på 
grund av många av er och det stöd ni 
har gett som jag är här i dag, vid den 
vackra åldern av 19, när berättelsen om 
mitt liv fortsätter. Men från och med 
nu kommer det att vara mitt ansvar att 
fatta de bästa besluten. I somras gick 
jag ut gymnasiet med mycket bra betyg 
och jag har kommit in på universitetet, 
så jag ser fram emot att börja mina 
studier vid fakulteten för ekonomiska 
vetenskaper i Oradea, International 

Business-programmet. Jag är otroligt 
glad över det stöd som jag erbjuds för 
att kunna fortsätta mina studier. Jag 
tror att beslutsamhet är viktig när det 
gäller att uppfylla sina drömmar. Men 
jag vet att det också är det avgörande att 
ha någon som stöder dig, så att du kan 
uppfylla dina drömmar. Vilket vackert 
språng! Från ett års ålder, när jag inte 
visste vad jag ville göra med mitt liv, 
till idag när jag kan jag skriva dessa 
rader. Berättelsen om ett liv som verkade 
förlorat formas till en berättelse som jag 
vill att fler och fler ska höra om. Tack så 
mycket, vackra människor, oavsett om 
jag känner dig eller inte. Det är med din 
hjälp som min berättelse fortsätter.”
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Loredana och Ovi Csoka 
Föräldrar i hus 1

Caminul Felix är som ett litet vackert 
samhälle. Det består av barn och vuxna 
som bor i familjebyar, men det består 
också av alla er som stödjer oss. Caminul 
Felix vilar på en grund av vänskap. 
Vad är vi utan vänskap? Vänskap är det 
som ser till att vi utvecklas, som ger oss 
trygghet och harmoni när det behövs, 
och som utmanar och hejar på när det 
behövs. 

Vi har varit en del av Caminul Felix 
i lite mer än 15 år nu. Det är hemma. 
Vänskapen som vi delar med familjer och 
alla andra som har med Caminul Felix 
att göra går långt utöver bara en kollegial 
relation. Tillsammans har vi kunnat 
dela glädje och sorg. Tillsammans 
har vi byggt vackra minnen. Och 
tillsammans arbetar vi för att uppnå 
viktiga framtidsmål. Vi är otroligt 
tacksamma för att tjäna i ett sådant 
samhälle av vänskap, tillsammans med 
människor som delar samma principer 
och värderingar, som har visat solidaritet 
och stöd, uppskattning och kärlek till 
varandra och för barnen.

När vi tänker på våra barn och ser dem 
växa önskar vi att de också kommer att 
lära känna sann vänskap mer och mer 
genom att lära sig vara ärliga, uppriktiga, 
pålitliga, osjälviska och hjälpsamma 
för dem runt dem. Det är vad vi lär alla 
dem, men mest vill vi att de ska se de 
egenskaperna i oss, så att vi kan bygga 
vackra karaktärer.

Det sägs att vänskap är som en oas 
i vildmarken, en sval bris i öknens 
brinnande hetta. Så är vännerna till 
Caminul Felix, alla ni som står med oss   
och våra barn. Vi är välsignade av att ha 
er som vänner.

Gud välsigne dig!
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Körer och 
ensembler
Felix Family Villages har två barn- och 
ungdomskörer samt några mindre 
sånggrupper. Varje månad reser de 
till olika rumänska kyrkor för att 
presentera arbetet genom att dela med 
sig av sina berättelser om att ha hittat 
och blivit en del av en ny familj.
Caminul Felixkören har nästan 
två decennier av internationell och 
nationell erfarenhet av att resa och 
samla in för Felix. Resorna ger också 
barnen en vidare världsbild. Och i 
våra ögon har alla barn talang och får 
vara med i kören om de vill.

När jag växer upp

Integration är nyckeln till framgång
Att växa upp i en familj förbereder barnen på Felix för vuxenlivet. Barnen går i samhällets 
skolor, familjerna går i kyrkan och får allt socialt och andligt extra stöd de kan behöva. 
Precis som för alla familjer, är de en del av samhället.
Integrationen in i samhället slutar inte när ett barn fyller 18 år. Precis som i varje familj 
varar det hela livet! Under åren har Felix Family Villages fått stort stöd från individer 
och företag. En del av detta stöd har kommit i form av pengar för att betala räkningarna i 
familjebyarna. En del av det har kommit i form av kor, byggnader och utrustning; och en 
del har kommit i form av utbildning och andra kapitalinvesteringar.
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Action Felix

För att hantera alla materiella donationer till ministeriet har Felix Family Villages startat 
stiftelsen Action Felix. Den är ansvarig för att hantera vad som kommer in till Felix. Detta 
är ett sätt att erbjuda full insyn till alla som ger oss stöd och ger oss samtidigt en tydlig och 
transparent styrning.  Action Felix ger hållbarhet, jobb, mat och relevant utbildning för en del 
av de barn som har vuxit upp på Felix.

Farmen
Farmen etablerades 1995 med den stora 
visionen att säkra matförsörjningen till 
barnen och erbjuda dem en plats att 
utveckla olika färdigheter. Individer 
och kyrkor har engagerat sig och hjälpt 
gården att utvecklas på sätt långt bortom 
våra initiala drömmar. Idag jobbar fler 
än 10 ungdomar som vuxit upp på 
Caminul Felix på farmen. Vår gård är en 
av få i Bihor som har stått tidens prov. 
Merparten av vår mjölk skickas till ett 
av de största mejerierna i Rumänien och 
en mindre del säljs direkt till kunder via 
tre olika försäljningsplatser i Oradea, vår 
hemstad i Rumänien.
Resten av den tillhandahålls till Felix-
barnen. Matning och skötsel av djuren är 
enbart baserad på naturliga produkter, 
och den stora efterfrågan visar den höga 
kvaliteten på både gård, produkt och 
ledning.

Bilgarage och verkstad
Garaget och verkstaden är fullt 
utrustade för service och underhåll 
av ett brett utbud av fordon. Erfarna 
mekaniker utbildar ungdomar som 
vuxit upp på Caminul Felix, skapar 
arbetstillfällen, och håller samtidigt 
kostnaderna för fordonsreparation och 
service nere.
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Sunflower Design Noble House Hotell

Noble House skapades ursprungligen 
som en studio för konst, hantverk och 
restaurering av antika möbler och andra 
projekt. Byggnaden stod klar våren 
2006. Idag fungerar Noble House som 
ett rustikt gästhus. Det erbjuder 12 fullt 
utrustade dubbelrum. Det finns även 
mötesrum och en samlingshall, och detta 
erbjuder ytterligare yrkesutbildning för 
ungdomarna från Caminul Felix.

Sunflower Design är en viktig del 
av integrationen och utbildningen 
av unga män och kvinnor som vuxit 
upp på Caminul Felix. Syftet är att 
tillhandahålla en miljö där de kan lära 
sig design, sömnad och hantverk. Under 
åren har många flickor fått utbildning 
och anställning på Sunflower Design. 
Det primära målet är att tillhandahålla 
jobb och praktisk utbildning till de unga 
som växer upp i Caminul Felixbyarna. 
Men det ska också ge möjlighet till 
individuell utveckling och socialt stöd 
på ett praktiskt sätt.
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Happy School

Happy School skapades för några år sedan när 
mödrar, lärare och barn gjorde gratulationskort 
och hantverk hemma i ett kök. Barnen blev så 
engagerade att vi drog igång andra aktiviteter 
som målning, dekorationer och träsnide och 
snickeri. Nu kan fler barn hitta och följa sin 
passion och utveckla sina förmågor genom att 
utforska en skapande process.

Snickeri och verkstad
Genom generösa donationer och gåvor 
har vi en fullt utrustad snickeriverkstad 
för pojkar och flickor på Caminul Felix. 
Verkstaden erbjuder en mycket populär 
yrkesträning för ungdomar och är 
även en efterfrågad fritidsaktivitet för 
skolbarnen. Vi tillverkar nya möbler på 
beställning och reparerar gamla som 
behöver ett ansiktslyft. Att snickra är 
ett utomordentligt sätt att stimulera och 
utveckla praktiska färdigheter för barn 
och kan leda till en framgångsrik karriär. 
Ledarna för verkstaden är erfarna och 
skickliga snickare och pedagoger och 
redan nu har några ungdomar fått jobb 
utanför Felix.
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Långsiktigt stöd

Livsutvecklingsfonden
Det som tidigare kallades Studiefonden har döpts om till Livsutvecklingsfonden. 
Ursprungligen gavs stöd enbart till studenter för att de skulle kunna läsa vidare. Vi insåg 
snart att inte alla ungdomar väljer att gå vidare till högre utbildning, men att de ändå 
behöver lite hjälp på traven. Ett exempel på detta är en av våra ungdomar, Greta, som med 
stöd från fonden kunde inreda sin första lägenhet. Varje år har vi mellan 8-10 studenter som 
får hjälp. Du kan välja att ge till ett, eller flera barn.
Du kan donera direkt till Livsutvecklingsfonden via Caminul Felixkontot och öronmärka 
med LUF och barnets namn. En del börjar ge långt innan barnen är gamla nog att flytta ut 
eller börja studera och i dessa fall sparar vi pengarna på ett konto i Sverige. 
När tonåringarna eller de unga vuxna behöver tillgång till medlen, skickar vi vidare enligt 
instruktioner som vi tagit fram tillsammans med dig och med barnets mamma och pappa.
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Teenage House
I överensstämmelse med Felixfamiljens 
betoning på integration ger Tonårshuset 
extra stöd till familjer när deras barn går 
till vuxen ålder. Tonårshuset erbjuder 
övergångsboende och praktiskt stöd 
med räkningar, hyra, tvättstugans 
ordningsföljd och andra praktiska 
göromål. Tonårshuset är ett hyreshus 
med 14 lägenheter med reducerad 
hyra. Där finns dubbelrum där unga 
vuxna från Caminul Felix kan börja sin 
övergång till självständigt boende.

Habitat for Humanity
Dessa små och prisvärda hem är 
avsedda att hysa familjerna som 
startades av ungdomar som växte upp 
i Caminul Felix byar. Husen byggs av 
och med sina framtida ägare, samt av 
volontärer. 
De nya familjerna betalar av för det 
räntefria lånet på huset över tid. Husen 
har en bostadsyta på 64 kvm på en 
tomt på 400 kvm. Idag har vi byggt 15 
standardhem, 18 enrummare och ett 
övergångshem. Vi har sju familjer som 
finns på väntelistan för ett nytt hem, 
samt 14 som väntar på en enrummare. 
Vårt mål är att bygga två bostäder per år. 
All hjälp med material, arbete, verktyg 
eller finansiering är mycket uppskattad.
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En familj som tar hand om och fostrar sina barn är något helt naturligt. Familjer har olika 
vanor och seder, men det finns många fler gemensamma nämnare än skillnader. Ingenting 
kompenserar förhållandet mellan förälder och barn när det gäller att tillhandahålla holistisk 
vård och vägleda barn när de växer upp. Felix startade en by i Thailand 2007 med 10 nya hem. 
Detta gjordes i samarbete med kyrkor i Thailand, Sverige och USA. Felixbyn ligger i Surat 
Thani, och den ger familjer för landets övergivna och avvisade barn, med prioritet på barn som 
har förlorat sina föräldrar i hiv/aids.

Thailand - Det leende landet
Surat Thani Familjeby, Thailand
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Bageriet
Med finansiellt stöd från en thailändsk 
givare och med hjälp från ett team från 
USA, har vi byggt ett fullt utrustat 
bageri där våra äldre tonåringar kan 
lära sig den ädla konstformen att baka. 
Bageriet leds av en av mödrarna från 
den lokala byn som är utbildad bagare.
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Supot & Nings 
berättelse
Vi älskar det vi gör och vi tror starkt 
på familjen som grunden i ett barns 
uppväxt. Detta är svaret för barn 
att få ett bättre liv. På grund av 
stöd från många människor, kyrkor 
och organisationer kan barnens liv 
stärkas och de kan få ett fullständigt 
liv. Det är oerhört meningsfullt och 
kraftfullt eftersom hela deras värld 
förändras efter att de har förts in i en 
familj med en mamma och pappa.
Supot och Ning - husföräldrar

Leahs berättelse
Jag tackar Herren att han förde mig hit. 
Ett nytt liv började för mig i familjen 
Felix. Jag har en ny familj, mamma, 
pappa och även bröder och systrar.
Mest av allt har jag träffat Jesus Kristus 
och mitt liv har förändrats totalt. Nu har 
jag gått ut gymnasiet. Jag är så stolt över 
ytterligare ett steg som tagits i mitt liv. 
Den dagen kom många människor för att 
hälsa på mig och det gjorde mig glad och 
jag kunde inte sluta le! Jag förbereder mig 
för att börja mina studier på universitetet. 
Jag ser mycket fram mot det. Men 
samtidigt orolig för många saker jag 
kommer att möta på universitetet. Jag 
älskar min familj, pappa och mamma, 
och jag tror starkt på att jag fick ett bättre 
liv genom att få den här familjen. Jag 
tjänar Gud i vår kyrka tillsammans med 
andra ungdomar.

Thailändska husföräldrar
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Bangladesh - En ny möjlighet

Det är fantastiskt att se vad Gud har gjort 
och fortfarande gör i Caminul Felixbyarna 
i Rumänien och Thailand. Behovet är stort 
och bryr sig inte om landsgränser. Det 
finns ett stort behov i andra länder. Vi 
har identifierat en plats på landsbygden 
i Bangladesh för en ny by. Efter flera 
förberedande besök begränsar vi vårt 
sökande till närheten av huvudstaden 
Dhaka. 

Bangladesh är ett unikt land med många 
utmaningar och oro men även med stora 
möjligheter. Vi ser fram emot vad Gud har 
planerat för oss. Vi vet att Bangladesh är ett 
land med många föräldralösa och övergivna 
barn som behöver kärleksfull stabilitet hos 
en mamma och en pappa och en familj de 
kan kalla sin egen. Tack för att du följer med 
oss på denna resa!
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Styrning av Caminul Felix Internationalla arbete

Utgångspunkten i allt vi gör i Caminul Felix är barnet och barnets rätt. För att säkra det följer 
vi vår modell med familjer för alla barn. Alla barn bor i sina egna familjer, och varje by utgörs 
av flera familjer. Dessa lever som en del av samhället, och barnen och familjerna är en del av 
det bredare samhället. Varje by har lokalt ledarskap, med tydliga riktlinjer kring processer och 
transparens. Vi har även en anonym whistleblower-funktion så att det alltid finns sätt att få sin 
röst hörd.Vi strävar alltid efter att vara så effektiva som möjligt, och uppmuntrar till samarbete.

Våra ledare får utbildning på Felix Akademin inom områden som sträcker sig från budgetering, 
teamwork, kvalitetssäkring och givetvis det viktigaste av allt, barnens välfärd. 

Felix Familjebyar styrs av en internationell styrelse som består av företrädare och ledare från 
kyrkor, företag, massmedia och internationella välgörenhetsorganisationer samt föräldrar och 
ledare som arbetar i Felix Familjebyar.
Felix Familjebyar har ett enkelt mål: Att nå barn som saknar familj och hem.

Vi behöver dig! 
Blir en del av Felix Internationalla grupp, och rädda fler barn.

Skriv till:
Gabriela Ilinca för frågor om Felix Familjebyar  
gabriela.ilinca@felixfamilyvillages.org
eller
Lars Hörnberg för mer information om arbetet i Rumänien, Thailand eller Bangladesh 
lbhornberg@gmail.com



19

Hur kan du hjälpa?

Felix Familjebyar finansieras av individer, organisationer, företag och kyrkor. Att låta barn växa 
upp i en familj är inte bara det bästa för barnen utan också det mest kostnadseffektiva sätt att ta 
hand om barn. Vi har många behov, och vi tar vårt ansvar på största allvar.

Stöd ett projekt
Vi tar alla gåvor och allt förtroende på 
mycket stort allvar. Det är vårt ansvar 
att förvalta ditt förtroende och ditt stöd 
på bästa sätt. Tillsammans kan vi nå fler 
barn och ge dem en trygg uppväxt. Det 
finns alltid projekt att stödja. Vill ni ha 
mer information om vad som är mest akut 
så kontakta ett av våra kontor elle skicka 
e-post till info@caminulfelix.se

Bli sponsor!
Om du överväger att bli månadsgivare 
kommer du långsiktigt påverka inte bara 
ett barn utan en hel familj. Om du vill veta 
mer så kontakta ett av våra kontor, besök 
vår hemsida (caminulfelix.org) eller skicka 
e-post till info@caminulfelix.se.

Besök oss
Ni är alltid välkomna att besöka oss själva 
eller med ert missionsteam. Vi behöver er 
passion och era talanger. Vill ni veta mer, 
eller planerar ni redan något så kontakta 
vårt kontor.

Testamenten
Att stå som mottagare av ett testamente är 
ett förtroende vi tar på mycket stort allvar. 
Det är vårt ansvar att vårda och förvalta 
detta förtroende och driva verksamheten 
framåt på bästa sätt.  Önskar ni mer 
information kontakta vårt kontor för ett 
konfidentiellt samtal.
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Felix Family Villages 
International
Box 66 (Industrigatan 41)
578 22 Aneby, Sweden
E-mail: berndt@itcs.se
Website: www.caminulfelix.org
Bankgiro: 614-1048
Bank Swish: 1231220466
IBAN SE82 8000 0815 0592 4133 4276
BIC/Swift SWEDSESS

Caminul Felix Sverige
P.O. Box 311
573 24 Tranas, Sweden
E-mail: info@caminulfelix.se
Tel: +46 (0)140 151 00
Website: www.caminulfelix.se
Romania  Thailand
Plusgiro 90 06 49-5 Plusgiro 90 01 26-4
Bankgiro 900-6495 Bankgiro 900-1264
Swish 1239006495 Swish 1239001264

Contact

Caminul Felix Byar Rumänien
Calea Sântandrei Nr. 120
Oradea 410 238, Bihor, Romania
Tel: +40 745 628 120
Fax: +40 (0) 259 427 432
E-mail: cf@caminulfelix.org
Website: www.caminulfelix.ro

Felix Familjebyar Thailand
37/5 Moo 4 Tambol Watpradoo
Muang Surat Thani 84000
Thailand
Tel: +66 818933738
E-mail: legerbo@gmail.com
Website: https://www.caminulfelix.org/felix-
family-village-thailand/

Assist International 501 (c) (3)
800 South Stockton Avenue
Ripon, CA 95366
USA
Tel: (209) 599-1890
E-mail: assist@assistinternational.org

Caminul Felix Storbritannien
Victory Church Cwmbran
Greenforge Way, NP44 3UZ
S. Wales, England
Tel: + 44 1633 867 401
E-mail: martyn@georgestreet.co.uk

Caminul Felix Norge
Skjeberg Normisjon
v/Stein Holt
Stenbruddvn. 22A
1746 Skjeberg
Norway
Tel: +47 95179918
E-mail: steingholt@gmail.com

Action Felix Stiftelse
Calea Sântandrei Nr. 118
Oradea, Bihor, Romania
Tel: +40 (0) 744 633 027
Tel. / Fax: +40 (0) 259 427 481
E-mail: marcel.filip@caminulfelix.org
Website: www.actionfelix.org


