
Insamlingsstiftelsen
Insamlingsstiftelsen Hopp för 
Honduras barn stöder ett mångårigt 
hjälparbete bland nödlidande barn 
i Honduras. Stommen i projektet är 
faddrarnas ekonomiska bidrag och en-
gagemang. Länsstyrelsen i Linköping 
är stiftelsens tillsynsmyndighet och 
granskar varje år de ekonomiska 
redovisningarna samt att stiftelsens 
stadgar efterlevs.

Verksamheten
Arbetet i Honduras har utvecklats till 
flera delprojekt, däribland barnbyn 

Renacer, skolkomplex med klasser 
från förskola till och med årskurs 
6, förskola i Corozal, fritidshem i 
Rincon samt daghem och förskola i 
Suyapa, mödraprojekt i Debora, för-
troendebanken, detta också i Suyapa, 
projekt att samla före detta Renacer 
studenter.

På plats i Honduras
Elisabeth Johansson har arbetat som 
hjälparbetare i Honduras sedan mer 
än 40 år och är Hopp för Honduras 
representant på plats. Elisabeth är 
initiativtagare och har en övergri-
pande funktion samt ansvar för 
barnprojekten.

Att bli fadder
Att vara fadder innebär att månatligt 
ge ett valfritt ekonomiskt bidrag till 
vår fadderverksamhet. Ditt fad-
derbidrag används kollektivt för 
att fördelas mellan stiftelsens olika 
verksamheter. Anmälan skickas via 
brev, fax eller e-post.

Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet Hopp för Honduras barn 
kommer ut fyra gånger per år. Det 
distribueras fritt till alla registrerade 
faddrar. Redaktör: Louice Almquist. 
Layout: Ninna Ekstrand. Ansvarig 
utgivare:Tage Gamerius.
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Nytt projekt på skolan på renacer



Att familjesituationen i Honduras är svår och ofta mycket 
komplicerad är ingen nyhet utan det har varit ett prob-
lem sedan skolan startade. Många av elevernas föräldrar 
har inte själva gått klart grundskolan och har svårigheter 
med att både läsa, skriva och räkna. Detta gör det svårt 
för lärarna att skicka med eleverna läxor som de ska göra 
hemma. Om de inte vet hur de ska lösa uppgifterna vem 
ska då hjälpa dem om föräldrarna inte heller vet? Lärare 
har tidigare noterat att de som ligger efter i skolan ofta är 
elever som inte har någon hemma som kan hjälpa till med 
läxorna. Men det kanske största problemet ligger i att 
man som barn ofta saknar uppmuntran och stöd från sina 
föräldrar till att lära sig och utvecklas. Det har under en 
tid funderats på hur man ska kunna hjälpa föräldrarna att 
uppmuntra sina barn till att studera och under tiden växte 
en idé fram om att ha träffar med föräldrarna där man 
undervisar hur de kan bli ett bättre stöd för sina barn.

På första träffen 
kom tjugofem 
mammor och en 
pappa. Rektorn 
informerade om 
målet med träf-
farna och vikten 
av att finnas där 
för sina barn och 
hjälpa dem i deras 
utveckling. Föräl-
drarna fick dela 
med sig av sina 
tankar och förvänt-
ningar med träf-
farna och intresset 
var stort. De var 
tacksamma för 

möjligheten att få hjälp från skolan och uppskattade 
att de under träffarna kommer få tid till att lära känna 
andra föräldrar och dela med sig av erfarenheter. 

- Jag är jätte glad över att så många föräldrar kom på 
första träffen. De visade stort intresse och vi hade en bra 
samling. Nu hoppas jag att de berättar för fler föräldrar 
så att de också blir nyfikna och vill komma på nästa träff, 
berättar rektorn.

Träffarna är för alla elevers föräldrar och är gratis, ingen 
ska behöva känna att de inte kan stötta sina barn för att 
de saknar ekonomiska möjligheter. Tanken är att man 
vill uppmunta föräldrarna till att bli ett stöd för sina barn, 
lära känna föräldrarna och att de också ska kunna lära 
känna andra föräldrar och kunna hjälpa varandra. Under 

träffarna kommer man bjuda in olika föreläsare, bland 
annat läkare och psykologer, men även rektorn själv, 
att undervisa utifrån olika ämnen som har att göra med 
förståelsen till att bli ett bättre stöd för sina barn. Föräl-
drarna får också själva vara med och önska olika ämnen 
de vill ska tas upp. Därefter bjuds det på fika och öppnas 
upp för samtal. 

- Det känns som att vi på detta sätt kan ha en bättre 
dialog mellan skolan och föräldrarna så att vi tillsam-
mans kan hjälpa barnen med deras utbildning, fortsätter 
rektorn. Om eleverna får hjälp och stöd hemifrån tror jag 
att undervisningen i skolan kan flyta på bättre. 

/Louice Almqvist 

I början av maj startades ett nytt projekt på skolan på Renacer. Det är ett projekt som skolan gör tillsammans 
med elevernas föräldrar. 



Glimtar från årsberättelsen

Sverige
Ett verksamhetsår som varit fyllt med aktiviteter och en-
gagemang på olika sätt passerar snabbt förbi. Den positiva 
utvecklingen i barnprojekten ger oss förnyad inspiration att 
anta nya utmaningar för ett ökat engagemang.

Insamlingsresultatet bevisar ännu en gång faddrars och 
gåvogivares långsiktliga engagemang. Förtroendet ger alla 
oss som arbetar i stiftelsen och våra medarbetare i Hondu-
ras, fortsatt starka motiveringar, för att oupphörligen kämpa 
för att ge hjälp till självhjälp som ger en möjlighet till ett 
värdigt liv.

Det sammantagna insamlingsresultatet i form av fad-
dergåvor, speciellt riktade gåvor, gåvor från skolor och 
donationer för särskilda ändamål m.m. uppgick till dryga 
954 000 kronor.

Trots oundvikliga investeringar av skrivarutrustning och 
stigande portokostnader m.m.uppgår stiftelsens omkost-
nader endast till knappa 9 % av insamlade medel.

Honduras
Det politiska läget i Honduras har varit fortsatt turbulent 
och en rad nya reformer för skolor och utbildningar har 
trätt i kraft. De nya reformerna ställer högre krav på be-
hörighet av rektorer och lärare.

För skolorna inom Programas Infantiles har det inneburit 
att en del lärare och även rektorer med godkända be-
hörigheter fått nyanställas. Detta medför ytterligare stora 
ekonomiska påfrestningar. Genom omdisponeringar och en 
tuff prioritering och genom att skjuta fram en del planerade 
åtgärder kan vi konstatera att verksamheten fungerat bra. 

I samband med containerutskicket som bland annat inne-
höll mycket utrustning till skolan har samtliga skolor inom 
Programas Infantiles fått betydande förbättrad utrustning 

och standardhöjning. Förbättringar av underhållet på de 
flesta lokaler har genomförts på Renacer.

På förskolan och daghemmet i Suyapa har en del mindre 
förbättringar genomförts. Den nya påbyggda småbarn-
savdelningen har försetts med mera och ändamålsenlig 
utrustning och fungerar på ett bra sätt. Förbättring av ytter-
taket på den gamla delen av lokalerna genomfördes i början 
av 2014. 

Verksamheten på förskolan i Corozals fungerar på ett 
utmärkt bra sätt, lärarna har utbildning och den behörighet 
som krävs enligt den nya skolreformen. Många barn står i 
kö för att söka in på förskolan. På grund av lokalbrist kan 
inte fler elever ges plats på skolan. Visionen är att kunna 
bygga ut lokalerna så att fler barn kan ges möjlighet till 
undervisning på vår skola.

Vår anläggning i Rincon fungerar alldeles utmärkt, hit 
kommer eleverna för att få hjälp med läxläsning och de får 
även ett mål mat. 

Vid en summering av verksamheten i samtliga projekt 
konstaterar vi att arbetet fortgår med god acceptans och att 
verksamheten tveklöst medför positiva förändringar och 
skapar nya möjligheter för barnen till utbildning, utveck-
ling och gör skillnad.

Målsättningen är att genom utbildning och personalut-
veckling vara med och skapa den arbetsmiljö som ger 
förutsättning för en kvalitetshöjning och större arbetsglädje 
inom alla verksamhetsgrenar.

Vi kommer fortsättningsvis att arbeta för ett fördjupat 
samarbete och en bättre uppföljning för att finna gemen-
samma lösningar för bättre effektivitet och mer optimalt 
nyttjande av tillgängliga resurser. 

/Tage Gamerius, ordförande

I mars hade Hopp för Honduras barn årsmöte. På hemsidan kan ni läsa hela årsberättelsen men vi vill här ge er en liten 
sammanfattning av det vi känner är mest intressant/viktigt.

”Föräldrarna fick i uppgift att beskriva ordet ”Familj”. Därefter skulle de teckna sin egen familj och sedan berätta om 
den med ord.”

Fortsättning från förra sidan:



Idag är det den 11 maj och man bara undrar vart tiden 
tar vägen. Alla frågar sig, vilket datum är det idag, 
själv brukar jag ligga två dagar efter. Hur som helst 
ingen kan stoppa tiden utan det viktigaste är vad vi gör 
med tiden. 

Inom Programas Infantiles försöker vi att fokusera och 
målmedvetet fortsätta framåt. Trots alla svårigheter vi 
möter har vi ju en vision som är vår drivkraft. Visionen 
om att ge de utsatta barnen deras rättigheter.
 
Från skolan rapporteras att man i fredags startade upp 
en föräldraskola. Som vi läst om i brevet så var in-
tresset stort för många föräldrar fanns på plats för att 
få en hjälp på vägen hur man stöttar sina barn. Vi gläds 
också över att vi numera har fina lokaler att vara i vid 
dessa samlingar. Med de nya borden och stolarna som 
skickades i containern kan alla få en sittplats. Datasalen 
har fått en ny look, målarfärg på väggarna och nya da-
tabord, som också dom kom I containern. De gamla var 
angripna av ohyra så det var bara att bränna upp dem 
så att det inte skulle spridas till annat virke. Eleverna 
känner sig verkligen betydelsefulla nu när de sitter i 
fina kontorsstolar från Sverige som kom med contain-
ern. Det är så viktigt att barnen får känna sitt värde för 
många av våra elever kommer från tuffa hemförhål-
landen. 

Jag kan också berätta att vi har tillsatt ett råd för att 
stödja rektorn att förbättra kvalitén på skolan. Försla-
get kom från Sverige och det har visat sej vara mycket 
positivt. Rådet består av två representanter från föräl-
drarna, pastorn i församlingen i Cofradia, representant 
från Renacer, jag som representant från Programas In-
fantiles samt rektorn. Tillsammans är vi starka och har 
som mål att nå en högre utbildningsnivå med kvalitet 
för att kunna erbjuda våra elever det allra bästa.

I söndags firades morsdag och de flesta vet nog att här 
firas det med pompa och ståt. Mamman har en mycket 
viktig roll i de honduranska familjerna då det oftast är 
hon som ensam bär hela ansvaret för familjen. I många 
fall finns det ingen pappa som stödjer sina barn utan 
mamman har även den rollen. I lördags firade man 

morsdag på Renacer. Det var våra tonårsflickor som 
hade ordnat med en god middag och ett mycket trevligt 
program. Det var ett tillfälle då dom fick uttrycka sin 
tacksamhet till våra trogna husmödrar för vad dom har 
betytt och betyder i deras liv. Vårt arbete är verkligen 
värdefullt. Tre av dessa tonåringar studerar på hög-
skolan, en till psykolog, en till sjuksköterska och den 
tredje till kostrådgivare. Alla tre bor kvar på Renacer 
och hjälper till så mycket de kan. I söndags blev jag 
glatt överraskad när en grupp före detta Renacerbarn 
kom med tårta, blommor och present. Marlen, som 
under många år i två perioder arbetat hos oss, var också 
inbjuden. Vi fick en oförglömlig kväll. 

Igår firade vi vår trogna personal på daghemmet. Alla 
njöt vi av god mat och gemenskap. Personalen behöver 
all uppmuntran de kan få, att arbeta med utsatta barn 
är krävande. Idag är barnen utsatta för så mycket dålig 
information vilket visar sej i deras sätt att vara. Mycket 
aggressivitet och oroliga små själar. Det är en utmaning 
att möta dessa barn och kunna stötta dem på bästa sätt. 

Till sist vill vi härifrån Honduras önskar er en härlig 
sommar med sol och värme och så hörs vi igen till 
hösten. Solvarma kramar till er alla från tacksamma 
barn samt personal.

 

Hälsningar 
Elisabeth

sIsTA ordeT...

Kära Faddrar!

”Elisabeth blev glatt överraskad när fd Renacerbarn 
uppvaktade henne med presenter på Morsdag”


