
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
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, förtroende-
banken, 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 repre-
sentant på plats. Elisabeth är initiativta-
gare 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 an-
vänds 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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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
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rINCoN – ”Lilla hörnet”



I Rincon driver Programas Infantiles ett fritidshem och 
hit kommer ca 60 st skolbarn måndag-lördag för att 
få hjälp med bland annat läxläsning. Läxhjälpen är av 
största betydelse därför att många av barnens föräldrar 
inte själva har någon skolutbildning och alltså inte kan 
hjälpa sina barn med läxorna. Här erbjuds barnen även 
möjlighet att sjunga, leka, rita, spela spel och läsa böcker 
i det lilla, lilla bibliotek som finns. Varje dag serveras en 
näringsriktig måltid (för många, kanske det enda målet 
mat för dagen) och det betyder extra mycket för barnens 
tillväxt och utveckling. Allt detta påverkar barnen för 
hela livet.

Föreståndare på fritidshemmet i Rincon är en kvinna som 
heter Clementina, hon började arbeta i matsalen på fritids-
hemmet redan 1986 och efter några års avbrott för att ta 
hand om sin nybildade familj fortsatte hon sedan jobbet 
som föreståndare för hela verksamheten. Utöver Clemen-
tina arbetar också hennes bror José på fritidshemmet. Han 
började sitt engagemang som volontärarbetare, men sedan 
1999 har han varit anställd och hjälper dagligen till med 
läxläsning, lek och undervisning för alla våra elever.

För att det ska fungera och gå runt på dagarna är verk-
samheten fortfarande beroende av volontärinsatser och 
det passar alldeles utomordentligt att barnens mammor 
gärna deltar och involverar sig i matlagning och andra 

göromål på fritids-
hemmet. Eftersom 
ingen betalar något 
för att deras barn 
ska få gå på fritids så är detta ett sätt för 
familjerna att känna att de bidrar till verksamheten. En 
extra bonus är att även syskonen till barnen som går på 
fritids får följa med sina mammor och ta del av både den 
näringsrika maten och de aktiviteter och undervisning 
som sker.

Något vi lade märke till vid vårt besök var att lokalerna 
är mycket hårt nedslitna och i stort behov av upprust-
ning, inte minst några toaletter som är trasiga. En del av 

toalettdörrarna är inte bara trasiga utan saknas helt. För att 
öka trivseln är lokalerna dessutom i stort behov av måln-
ing och uppfräschning. På gården behövdes dessutom 

I vår följetång från Tage Gamerius och Annica Almqvist resa till Honduras skriver de den här gången om 
deras besök på fritidshemmet i Rincon. Rincon ligger i södra delen av Honduras, nästan vid gränsen till El 

Salvador, och är ett område med ett extremt torrt och hårt klimat. Det räknas till en av de mest fattiga delarna av 
landet. 



Fadderträff i Pingstkyrkan Taberg
Denna höstkväll hade en härlig skara förväntansfulla fad-
drar samlats för att få ta del av den återkommande fadder-
träffen. 

Samlingen inleddes med att Jan-Åke Karlsson hälsade alla 
välkomna och presenterade kvällens fantastiska sångerska 
Martina Kohlin Boqvist. Efter en stunds bön för både kväl-
len och arbetet i Honduras bjöd Martina på ett par sköna 
toner innan ordförande Tage Gamerius och Annica Almqvist 
intog scenen. 

Det var då dags, att med Tage och Annicas hjälp bege oss 
till det lilla landet i Centralamerika, Honduras. De berät-
tade i ord och bild om sitt besök där i början av augusti. 
Anledningen till resan var först och främst att Renacer fyllt 
30 år och höll stor jubileumsfest där de två representerade 
Hopp för Honduras barn. Fantastiskt att få höra och se hur 
alla på plats, lokalbefolkning, barn och anställda, för-
beredde för denna händelse. Imponerande! 

Som gåva från Sverige och Hopp för Honduras barn fick 
Renacer sex stycken lönnar som skulle planteras, ett vid 
varje hus. Annica och Tage berättade om deltagandet från 
”egresados” (alltså ungdomar som vuxit upp på Renacer 
men flyttat hemifrån) på festen och deras stora tacksamhet. 
Den sortens berättelse man aldrig tröttnar på att höra, bevi-
set på att vår hjälp nått fram. Vi fick även se en glimt från 
Esperanza och hennes stora arbete med mödraprojektet, 
som också utökats med läxhjälp för barnen och utbildning 

i föräldraskap för mammorna. Det var extra roligt att få en 
uppdaterad lägesrapport från de övriga projekten utanför 
Renacer som vi inte ser riktigt lika mycket utav. 

Vi var alla tagna av de målande berättelser de bjöd på. Så 
fantastiskt att se att arbetet hela tiden utvecklas, ingen- 
ting står still. Det är så härligt att se de glada barnen, att de 
medel vi skickar kommer till stor nytta. 

Till sist förmedlades en hälsning från Elisabeth till alla 
faddrar där hon uttryckte sin forsatta tacksamhet för arbetet 
vi alla bidrar till. Det är ett långt och troget samarbete som 
hon känner sig mycket stolt över.

Efter avslutningen på ”resan” fick vi ännu en njutbar sång 
av Martina. Dag Werner, vår kassör, informerade om situ-
ationen kring den dyra dollarn som gör att pengarna vi 
skickar har ett lägre värde än förut när de når projekten.

En trappa ner serverades det som vanligt varma våfflor 
och kaffe. Försäljningen av korten som barnen i Mån-
sarpsskolan gjort sålde genast slut, det är verkligen ett 
otroligt jobb de gör varje år med kort och konserter.

När kvällen led mot sitt slut kunde vi alla möta höstrusket 
med ett uppvärmt hjärta. 

På återseende nästa år!
/Mary Karlsson

lekredskapen repareras för att barnen ska kunna använda 
dem i sina lekar.

Det var ett mycket positivt och härligt besök att få möta 
barnen och deras familjer och även personalen som ar-
betar med detta viktiga arbete i Honduras ”lilla hörna”.

I HFHB har vi som målsättning att under 2016 försöka 
att ekonomiskt stötta fritidshemmet lite extra för att få en 
bättre skolmiljö för barnen och en förbättrad arbetsmiljö 
för personal och för mammor som är engagerade i denna 
viktiga uppgift. 

/Text och foto: Annica Almqvist och Tage Gamerius



Idag är det en skön mulen dag med endast 20 grader 
varmt, ja den temperaturen varar inte så länge, för så 
fort solen kommer fram så blir det genast varmare. 
Men det känns ändå som jag har lite julstämning. Ad-
ventsstjärnan som jag köpte förra året i Sverige påmin-
ner mej om att det snart är jul. Vilken underbar högtid 
att fira, Jesus födelse hit ner till jorden, och att vi har 
fått uppleva kunskap om Guds son. Utan den kunskapen 
hade vi aldrig startat upp arbetet här i Honduras som 
under alla dessa år givit så fin frukt.

För några veckor sedan hade jag den stora glädjen att 
närvara vid Signes studentfest. Signe är ju frukt ifrån 
Renacer i andra generation. Hon ska fortsätta studera 
vid universitet nu i januari. Hon kommer att få sällskap 
av andra studenter som också de är frukt av vårt arbete 
i andra generationen. Det är verkligen en stor glädje att 
se den förändring som sker i generationerna.

Ifrån Debora projektet hälsar Esperanza att året har 
varit fullt av aktiviteter och flera kvinnor har fått hjälp 
med att förbättra sina hus samt hjälp till deras barns 
skolarbete. Vidare så berättar hon att några av dessa 
kvinnor känner kallelse att arbeta med kvinnor som 
hamnat i prostitution och nu i lördags delade de ut en 
julkorg till några kvinnor. Vi har haft kontakt med dessa 
kvinnor än längre tid men det fantastiska är att nu kom-
mer det att ta mer form tack vare dessa kvinnor som vill 
satsa mer på arbetet. Nu på söndag ska detta firas med 
en julfest och det finns all anledning till att tacka Gud 
för Hans trofasthet under året.  

Daghemmets förskola i Suyapa hade en mycket fin 
avslutning förra fredagen och mödrarna hade lagat mat. 
Dom bjöd på en god lunch och detta har aldrig tidigare 
hänt. Resultatet blir ju alltid bra när man kommer över-
ens och jobbar tillsammans.  

Även på vår skola på Renacer var det avslutning i 
fredags med pompa och ståt. Det bjöds på god mat och 
den stora samlingssalen var julpyntad och stämningen 
var god.

Ifrån Rincon rapporteras att dom är tacksamma för 
ytterligare ett år då man har kunnat hjälpa ca 60 barn 
med ett mål mat samt läxläsning. Värdefull hjälp som 
ger resultat. Det är lite svårt att få julstämning i Rincon 
på grund av att det är så varmt och torrt, men det blir 
jul i alla fall. Våra barn får glädjas av ett välförtjänt lov.

Just nu är det barnläger och alla barn från 7 till 13 ifrån 
Renacer och skolan njuter av fyra härliga lägerdagar. 
Igår var det min tur att tala till barnen och det är det 
bästa som finns, att tala till barn, dom är så öppna 
och spontana. När det var dags för barnen att berätta 
om sina upplevelser blev det en lång kö, vilka härliga 
berättelser!

Sindy är en härlig tjej på Renacer. Hon är en mycket 
duktig elev och i år tog hon studenten och ska även hon 
fortsätta studera vid universitetet. Hade det inte varit 
för Renacer så hade förmodligen inte Sindy fått gå i 
skolan överhuvudtaget. Hennes mamma dog när hon 
var mycket liten och pappan övergav sina barn för en 
annan kvinna. På grund av denna situation kom hon 
med sina fyra syskon till Renacer. Alla barnen ser nu 
fram emot julklapparna som kommer ifrån HFHB. På 
julafton är det stor fest då barnen klär upp sej och vi 
äter tillsammans och efter det kommer den efterläng-
tade stunden med julklappsutdelning. 

Corozal med sitt tropiska klimat har också firat avslut-
ning med sina 6-åringar som till nästa år börjar skolan. 
Kyrkan var fylld när alla släktingar var närvarande för 
att se sina barn uppklädda i examensdräkt. Som ni vet 
är det ju högtidligt här och det är roligt med fest.

Samtliga projekt är tacksamma 
till Gud och er alla som har varit 
med om att göra året 2015 till ett 
innehållsrikt och fruktbärande år 
för alla våra barn.

Vi önskar er alla en glädjefull 
Julhögtid och ett Gott Nytt År!

/Elisabeth

sIsTA ordeT...

Kära Faddrar!

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


