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Insamlingsstiftelsen

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

Verksamheten

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, förtroendebanken, 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 övergripande funktion
samt ansvar för barnprojekten.

Att bli fadder

Att vara fadder innebär att månatligt ge
ett valfritt ekonomiskt bidrag till vår
fadderverksamhet. Ditt fadderbidrag 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.

Arbetet i Honduras har utvecklats till

www.hoppforhondurasbarn.se

hopp för honduras barn
Smedjegatan 3, 562 42 Taberg
Tfn: 036-652 30
info@hoppforhondurasbarn.se
Postgiro: 57 75 17-6
Swish: 123 470 16 37

Det var för 30 år sedan, den 17 juni 1985, som allt började. Tillsammans med 10 barn startades ”Hogar
Renacer” som betyder ”Hemmet Pånyttfödelse”. Genom åren har hundratals barn fått hjälp till en bättre
framtid och de har fått en plats som de kan kalla hem.
Under trettio år har vi haft förmånen att hjälpa utsatta
barn i Honduras. De har fått ett hem, utbildning, omsorg
och blivit fyllda med kärlek. Tacksamheten från alla de
barn som växt upp på barnhemmet, personalen som följt
dem genom åren och från de ansvariga för samfundet
Brigadas de Amor Cristiano är stor och total. På barnhemmet ville man i år, när barnhemmet fyller 30 år, fira
tillsammans med de personer och organisationer som
genom åren stöttat Renacer och gett ett hem till hundratals utsatta och föräldralösa barn. Under närmare ett
års tid har det planerats och förberetts för ett stort 30-års
jubileum på Renacer.
Så i somras, den 8 augusti, bjöds det in till stor fest på
Renacer. Över 200 speciellt inbjudna gäster närvarade
och bidrog till en festlig stämning. Under veckan, innan
festen, var det fullt arbete på barnhemmet. Flera av de
idag vuxna barnen som vuxit upp på Renacer kom ut
för att återförenas med alla sina syskon och hjälpa till
med förberedelserna. Med hjälp av långa bambuträd
och presenningar byggdes ett stort tält upp på fotbolls-

planen. Bord och stolar placerades ut i rader och borden
dukades med fina dukar och blomsterarrangemang. Vid
honnörsbordet satt hedersgäster från Sverige, Spanien,
ledare från huvudkontoret, representanter från borgmästaren och presidentens kommunikationsdepartement och
självklart två av grundarna, Elisabeth och Emma.
Under festen bjöds det på
fin underhållning av barnen,
de sjöng och dansade och
ville på så sätt visa sin tacksamhet för den hjälp de fått.
Hedersgästerna från de olika
organisationerna höll tal och
lyckönskade barnhemmet.
Det bjöds på god mat och och
självklart en enastående tårta.
Firandet höll på långt in på
kvällen med god stämning
och gemenskap. En privatägd
tv-kanal i Honduras fanns på plats för att
spela in hela festen och göra intervjuer med Elisabeth,

de internationella organisationerna, personal och barn på
Renacer. (Jubileet uppmärksammades på nationell nivå
vilket är mycket speciellt i Honduras. Denna publicitet
och uppmärksamhet gör att fler kan komma samman och
tillsammans hjälpa landets utsatta barn.)

Ifrån Hopp för Honduras barn fanns vår ordförande Tage
Gamerius på plats tillsammans med Annica Almqvist,
styrelsemedlem i Pingstförsamlingen NorrahammarTaberg och sekreterare i Hopp för Honduras barns

styrelse. Vid en sådan speciell tillställning då flera av
de barn som vuxit upp på Renacer genom åren fanns
på plats ville vi från Sverige passa på att ge en särskild
gåva till barnhemmet. Tage och Annica hade med sig
sex stycken träd som planterades, ett till varje hus. Med
denna symboliska gåva
ville vi visa på följande;
”Allt stort börjar smått.
Det är en tröst för den
förälder eller den lärare
som planterar små korn
av kunskap och vishet
i barns hjärtan. Det kan
ta mycket lång tid, men förr eller senare kan det mest
obetydliga kunskapskorn blomma ut i ett starkt träd.” Ett
utdrag från det tal Annica Almqvist höll vid överlämnandet av träden.
”Det var en härlig upplevelse att få delta vid firandet av
Renacers 30-års jubileum. Vilket fantastiskt arbete som
görs för barnen. De vill kalla oss hedersgäster men från
vår sida är hedersgästerna på denna fest alla de barn som
under 30 år vuxit upp här på Renacer och som har det
som sitt hem” säger Annica och Tage som fanns på plats
vid festen som representanter från Sverige.
/Louice Almqvist

Glimtar från Tage och Annicas besök
I kommande nyhetsbrev kommer Tage Gamerius och Annica Almqvist att ge några korta återblickar och berättelser
från deras besök på de olika projekten HFHB stödjer i
Honduras. Denna gång är det från de första dagarna på
plats och från jubileumsfirandet på Renacer.
Vid lunchtid på lördagen satte vi med förväntan och spänning våra fötter på honduransk mark. Elisabeth hade lovat
att möta oss på flygplatsen för att sedan följa med oss
på våra olika besök och möten under de dryga 2 veckor
vi skulle vara här. När vi efter lång väntan passerat alla
kontroller och äntligen nådde ankomsthallen möttes vi av
en väldig överraskning. Där stod en hel busslast med barn
från Renacer med familjen Martinez och Javier i spetsen.
Barnen hade gjort skyltar där det stod välkommen på svenska och de sjöng och hälsade oss välkomna till Honduras.
Strax därpå var vi omringade av barnen som ville ge oss
välkomstkramar och hjälpa till att rulla väskorna. Vi kände
oss verkligen glada och varmt välkomnade! Efteråt begav
sig barnen hemåt igen och vi tog oss vidare hem till Elisabeth för en mindre uppstartslunch.
Måndag morgon kickstartades veckan med ett möte tillsammans med den styrelse som har ansvar för alla de olika
verksamheterna vi stödjer i Honduras. Vi träffade också de
som arbetar på kontoret med olika uppgifter och efter mötet
åkte vi allesammans iväg för att under lite mer avslappnade former samtala över en lunch. Vår plan var att under
vår vistelse få träffa och samtala med all personal inom
verksamheten
utifrån två mål; att
personalen skulle
få komma ifrån
sin arbetsplats och
känna sig uppskattade för det jobb
de gör samt öka
förståelsen för varandras jobb genom
att samtala om sina upplevelser. Det var en mycket trevlig
lunch där vi alla, var och en, fick möjlighet att berätta om
glädjeämnen och svårigheter i det arbete man står i. Även
vi berättade hur det fungerar att bedriva en ideell verksamhet i Sverige och vilka svårigheter vi möter, vilket var
mycket uppskattat.
För varje projekt vi
besökte gjorde vi
samma sak och vi
är otroligt tacksamma över alla de
personliga upplevelser och berättelse
vi fått lyssna till
som beskriver det
besvärliga, men
också det bästa med varje enskild roll. Framför allt är vi
imponerade av dessa människor som verkligen gör sitt
allra bästa i arbetet med barnen med stor kärlek, omsorg,

noggrannhet och engagemang. Det är just dessa möten och
samtal med människorna på plats som var den viktigaste
och bästa upplevelsen under hela vår tid i Honduras.
Under de dagar vi var på Renacer kändes det tydligt i luften
att något ”stort var på gång”. Alla, både personal och barn,
var engagerade inför den stundande Jubileumsfesten. Ett
av många projekt var att skaffa fram ett tält som skulle
fungera som både solskydd och eventuellt regnskydd till de
200 gästerna som skulle vara med och fira Renacers 30 år.
Javier och hans team som består av Will och Carlos gav sig
iväg för att hugga
ner bambu som
skulle bli stommen till tältet. När
de kom tillbaka
satte de igång med
imponerande fart
i värmen. Hål
grävdes där bambupinnarna skulle
stå, varje pinnes
plats var noga utmätt och de blev noga förankrade för att
klara av både regn och blåst. Under detta arbete, som tog
hela dagen och en lång bit in på kvällen, kom det flera
tjänstvilliga och hjälpte till. Resultatet var imponerande och
snart kunde de som hade hand om möblering, dukning och
dekoration ta vid. Hela jubileumshögtiden, med både förberedelser och efterarbete, präglades av stort engagemang,
struktur, kreativitet och glädje och förutom de som nu finns
och arbetar på Renacer, med Julio och Nabey i spetsen, var
det en grupp som kallas ”Egresados” som också var särskilt
delaktiga. Denna grupp består av tidigare barn från Renacer
som nu är vuxna och lever sina liv med studier, jobb och
egna familjer. Att få se och möta dem som är en frukt av
vårt långvariga engagemang i Honduras, gläder oss verkligen och ger ny energi och kraft att fortsätta vårt arbete.
Tänk vilken skillnad Renacer har gjort i deras liv. Något
som flera av dem utryckte sin tacksamhet över i tal under jubileumsmiddagen och det tog verkligen plats i hjärtat på oss.
Det sägs ju att en bild säger mer än tusen ord...och det är ju
bra när man inte har utrymme att skriva och berätta om allt
man skulle vilja kring den här jubileumshögtiden. Därför
får ni nu hålla tillgodo med lite bilder från detta tillfälle
och sedan återkommer vi med fler nedslag från vår vistelse i Honduras
framöver.
Vi hoppas att vi ses
på fadderträffen i
oktober då vi kommer visa fler bilder
och berätta mer om
vår resa.
/På återseende, Annica Almqvist och Tage Gamerius

Sista ordet...
Kära Faddrar!
Värmen är tryckande, vilket den har varit hela detta
året. Klimatförändringar är ju idag känt och inte
särskilt förvånande men det är oroväckande. Här har
skördarna slagit fel och regnar det inte snart så kommer även den sena skörden att slå fel. Fattigdomen
fortsätter breda ut sig och situationen är verkligen tuff.
Hela vår värld lider och som aldrig förr måste vi vara
med och lindra nöden.
Sedan sista brevet har vi firat 30-års jubileum på Renacer. Ofattbart att tiden har gått så fort. Som ni säkert
vet hade vi förmånen att ha Hopp för Honduras barns
ordförande Tage Gamerius samt Annica Almqvist från
styrelsen i Pingstkyrkan Taberg på besök. Detta besök
förgyllde tillställningen. Eftersom HFHB har varit med
från starten så var det självklart att dom skulle närvara.
Personligen kände jag mig ödmjukt tacksam över att
se hur Renacer har utvecklats och hur de har överlevt
många tuffa ekonomiska och andra svåra situationer.
Gud har visat att han har omsorg om sitt verk. Flera av
de barn, idag vuxna, som var med när vi startade den
17 juni 1985, var också inbjudna till festen. För dessa
ungdomar är det som att komma tillbaka hem och de
gladdes över att vara närvarande.
Sedan starten år 1985 med 10 barn inne i Tegucigalpa
har mycket förändrats, men visionen om att vara ett
hem för barn i krissituationer fortsätter. Vilken förmån
det är att ha fått vara med sedan början. Jag vill passa
på att säga ett stort tack alla ni volontärer som var med
i starten och bodde tillsammans med barnen i det första
enkla huset på Renacer och alla ni andra som har varit
med och arbetat på plats under kortare eller längre perioder dessa 30 år. Tillsammans med hjälpen från alla er
faddrar i Sverige har vi förändrat många barns liv.

eller tillräckligt med pengar etc. Vi har ju haft glädjen
att ha Tage på besök två gånger tidigare, men senaste
gången är 10 år sedan så det var verkligen på tiden för
ett besök. Jag vet att ni har läst om reseskildring från
dessa resenärer inne i brevet så därför sätter jag punkt
vad det gäller deras besök.

Inför nästa år har vi stora ekonomiska utmaningar.
Skolan behöver utvecklas så att vi kan ge de svaga
barnen stödundervisning men i dagsläget finns det
inte ekonomi för detta. Övriga projekt behöver också
förstärka budgeten så att vi på ett bättre sätt kan tillfredsställa alla behov som finns. Med detta vill jag ha
sagt, hjälp oss att finna fler faddrar! Tack alla ni som
hittills har stöttat detta viktiga arbete och låt dig inte
förtröttas i denna goda gärning.
Barn och personal här i Honduras
sänder sitt varma tack!

Under Tage och Annicas besök var vi runt och besökte
samtliga platser och projekt som HFHB är med och
stödjer. Personalen blev bjudna på middag och fick
verkligen en uppmuntran i sin, många gånger, tuffa situation. Det är inte lätt att arbeta när det inte finns vatten

Nu kan du swisha din gåva till arbetet i
Honduras till nummer 123 470 16 37

Solhälsningar
Elisabeth

