
Caminul Felix ger hopp och framtidstro  

Efter kommunismens fall i Rumänien 1989 blottlades för en häpen omvärld, den 

ofattbara misär, som föräldralösa, handikappade och sjuka barn levde i. En miljö utan 

kärlek, omsorg, trygghet och framtidstro. Det var mot denna mörka bakgrund som Lars 

och Linda Hörnbergs vision Caminul Felix föddes. 

 

Då förverkligade de sin vision om familjehem. Med hjälp från Sverige kunde den första 

familjebyn invigas 1992. In i de nya, färgglada husen flyttade utsatta barn in tillsammans med 

sina nya familjer. Flera gifta, stabila par med egna barn, kände en kallelse till att gå in som 

föräldrar. 2001 invigdes den andra familjebyn, med tio rymliga hus, vart och ett med sin egen 

köksträdgård. 16 gifta par i de två byarna tar nu emot sammanlagt 250 barn. 

Visionen för Felix familjebyar kan sammanfattas så här: Alla barn har rätt till en mamma och 

en pappa och att få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. Detta är ledstjärnan för hela 

verksamheten. De barn som kommer till familjehemmen bär med sig känslomässiga sår. En 

mamma i en Felixfamilj har uttryckt att det bara finns en enda kur som hjälper, nämligen 

”intensiv kärlek”. I hela världen finns det säkert flera hundra miljoner barn, som enligt den 

definition UNICEF (FN:s barnfond) har, kan betecknas som övergivna. Barn som inte vet var 

deras nästa måltid kommer ifrån, eller var de ska sova nästa natt. Övergivna barn som tvingas 

stjäla eller tigga för att överleva, och som inte har tillgång till läkarvård eller skolgång. Utsatta 

barn, som riskerar att råka ut för människohandlare, och utnyttjas som barnsoldater, billig 

arbetskraft eller sexslavar.  

Anledningen till att Felix Familjebyar har blivit ett så framgångsrikt koncept, är att det bygger 

på familjerelationer i en trygg och kärleksfull miljö. Det trygga familjeliv barnen får växa upp 

i, ger dem ett socialt nätverk, som fungerar som skyddsnät i livets olika faser. Grundaren Lars 

Hörnberg tror att det är få som fått bevittna så många mirakel som han. Den kärlek och 

omsorg barnen får möta formar barnen till de personer som de var menade att bli, konstaterar 

Hörnberg. Han kan han ge massor av exempel på detta. Vid det här laget har familjebyarna 

blivit en etablerad och erkänd modell i hela Rumänien. Caminul Felix är ett trovärdigt 

exempel, som förändrat attityder och tänkande när det gäller övergivna och utsatta barn. 

Svenskan Lisa Egerbo, (numera gift med Lars Hörnberg) som också är bosatt i Rumänien, är 

projektledare och administrativt ansvarig för familjehemsarbetet i Rumänien och Thailand.   

Caminul Felix är rumänska och betyder lyckligt 

hem. Visionen om familjehem där det skulle 

finnas stort utrymme för trygghet, värme, glädje 

och hopp började i paret Hörnbergs hem 1990. 

Efter att ha verkat i Rumänien flera år tidigare, 

hade de då bosatt sig där. När de såg alla utsatta 

barn, började de ta emot några i sitt eget hem, 

något som naturligtvis var ohållbart i längden. 



Verksamheten inom Caminul Felix är omfattande. Här finns Casa Minunata (det underbara 

huset), en skola för psykiskt och fysiskt funktionshindrade, där ett 70-tal barn går i skola. 

Skolan byggdes av svenska Lions, som bidrog med sex miljoner kronor och stod för driften i 

två år. Action Felix, en tvillingsyster till Caminul Felix, ansvarar för den kommersiella 

verksamheten. Transylvaniens största bondgård, med 400 kor drivs av Action Felix och här 

produceras dagligen 4.000 liter mjölk. Förutom att det täcker familjehemmens behov av kött, 

mjölk och ost, levereras även jordbruksprodukter till samhället. Sunflower Design skapar 

olika praktiska sömnadsprodukter för försäljning, och Noble Hotel är ett gästhem för ett 40-tal 

gäster, med konferenslokaler, matsal och samlingssal. Snickeri och bilverkstad finns också på 

området. Denna mångsidiga verksamhet ger möjlighet till yrkesutbildning och arbetstillfällen. 

Här finns också ett hus för tonåringar, på väg att integreras i det rumänska samhället.  

Det finns förstås många livsberättelser från alla dem som på olika sätt påverkats av Caminul 

Felix arbete. Här två koncentrerade exempel:  

Zoltan föddes i en fattig familj, pappan var alkoholiserad, mamman begick självmord när 

Zoltan var sex år. Sju år senare fick han komma till Caminul Felix. Som ung vuxen fick han 

möjlighet att studera i England och jobbar nu som arkitekt i Leeds.  

Teo kom till Caminul Felix som 12-åring. Med mycket kärlek och tålamod från de nya 

föräldrarnas sida, förändrades han successivt. En dag inbjöds Teos nya pappa till skolan. 

Läraren ville tacka för det som familjen hade gjort för Teo, han var nämligen ett så fint 

föredöme på skolan. Idag är Teo vuxen, en ledare och förebild för andra.   

Sedan 2007 är en Felixby med tio hem under uppbyggnad i södra Thailand, och möjligheter 

för kommande projekt undersöks i Bangladesh och i några länder i Afrika. Roland Nelsson, 

tidigare direktor för Erikshjälpen, har följt Caminul Felix-projektet på nära håll ända från 

starten. Han hoppas att detta framgångsrika koncept ska spridas till flera länder. Grundaren 

Lars Hörnberg innerliga önskan är att det skulle byggas många liknande byar utöver världen.  

 – Alla som har ett hjärta måste nå ut till de utsatta barnen, som svikits av vuxenvärlden. Om 

inte de får del av våra resurser och vår kärlek, så kommer de att gå under, konstaterar Lars 

Hörnberg allvarligt.  

När Linda Hörnberg dog 2005 lämnade hon ett stort tomrum efter sig i arbetet i Rumänien 

och i maken Lars liv. Hon är nu begravd på Caminul Felix 2 i Oreda. Men Lars Hörnberg 

fortsätter sitt outtröttliga arbete för barnen. Det viktigaste uppdraget är att skaffa faddrar till 

dem. Just nu ser Lars också ett stort behov av att bygga flera hus till de unga vuxna, som 

bildar egna familjer. De får fint stöd av sina Felixföräldrar, men de har inga egna resurser att 

bygga hus. Om de får möjlighet att få flytta in i hus som Caminul Felix har hjälpt till med att 

bygga, kan de betala av en summa varje månad, och bli ägare till ett hus inom 20-30 år.  

 

Inför vintern, som kan vara ordentligt kall i Rumänien, behövs bidrag till varma kläder och 

skor. Mat och hygienartiklar finns det också behov av. På www.caminulfelix.org finns mer 

uppgifter om verksamheten och hur man kan stötta den.  


