
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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Nytt år innebär alltid nya utmaningar och möjligheter, 
även för oss i Honduras inom Programas Infantiles.  
Vi förstår varandra när vi pratar förändringar och 
tuffa saker som vi alla måste ta oss igenom. Säg mej, 
för vem är livet alltid lätt?

Alla formas vi genom de förändringar, positiva och 
negativa, vi går igenom under hela livet. Hemligheten 
till att gå igenom segrande, är just detta, att se att vi 
formas och förhoppningsvis blir bättre människor. Allt 
samverkar till det bästa...

I skrivande stund njuter jag fortfarande av en kallfront 
som skulle stanna i landet under 72 timmar. Tidigt i 
morse var temperaturen nere på 10 grader och det in-
nebär ju kyla. På andra delar av landet var temperaturen 
ännu lägre, men i morgon ska denna kallfront lämna 
landet för strålande sol på nytt.

Helt plötsligt, från ingenstans, har hela nationens upp-
märksamhet flyttat till myggan Zika. Ni har säkert hört 
mycket om den hemma i Sverige också, även om ni 
inte är direkt drabbade av den. Nu gäller det att kämpa 
för att hålla rent runt om sin bostad så ingen i familjen 
blir biten utav den stygga myggan. Det är en tuff värld 
vi lever i och vi hoppas att man ska få stopp på sprid-
ningen av den. Här i landet är det många som måste 
bevara vatten i olika temporära tankar och möjligheten 
att täcka allt vatten ordentligt är svårt.

Måste berätta om läkarteamet som var på besök i lörd-
ags uppe på daghemmet. Esperanza ringde och berät-
tade med stor entusiasm om detta besök. I teamet fanns 
det med flera olika specialister bland annat allmän-
läkare, tandläkare, psykolog samt andliga rådgivare. 
Läkarteamet kom ifrån en evangelisk kyrka som är 
en utav de större i Tegucigalpa, CCI. De har knutit en 

bra kontakt och vi tror teamet kommer tillbaka för en 
uppföljning. Det är ju aldrig detsamma att höra om 
nöden som att se den. Teamet blev verkligen berörda 
när dom såg mödrarna komma med sina utmärglade 
barn och lovade Esperanza att dom skulle återkomma. 
Barnen blev avmaskade samt fick vitaminer, medicin 
allt efter behov och ett mycket vänligt bemötande. På 
stadssjukhuset finns det lite medicin, oftast ingen kvar 
när man behöver, samt ett ofta otrevligt bemötande på 
grund av att personalen har för stor arbetsbörda.

Talade även med Digna i Corozal idag och hon berät-
tade att inskrivningen på deras förskola fortsätter 
hela februari månad, så slutresultatet vet vi ännu inte. 
Likaså på skolan Renacer, Rincon och Suyapa pågår 
inskrivningen så först till nästa brev vet vi hur stora 
våra grupper och hur många barn det blir i år inom PI. 
Den som väntar få se...

Alla inom PI, barn samt personal, önskar er ett år av 
många härliga upplevelser samt hälsa och kraft för att 
orka med er stora uppgift att vara en trogen fadder. 
Kanske du också vill hjälpa oss i vår strävan efter att 
värva nya faddrar. Behoven är enorma och den höga 
dollarkursen slukar en hel del av pengarna som annars 
skulle ha kommit barnen till del, därför är behoven av 
nya faddrar mer än nödvändig. 
Vill sända med detta ”SOS” så 
att vi inte ska behöva dra ner på 
hjälpen till barnen inom våra 
projekt.

Gracias
/Elisabeth

sIsTA ordeT...

Hälsning från förskolan i Corozal

Kära Faddrar!

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



När man är i Honduras måste ett besök i den norra delen 
av landet ingå. Mitt i det vackra exotiska kustbandet 
ligger byn Corozal, där ligger också förskolan vi är 
med och stödjer. Det mest effektiva sättet att ta sig från 
huvudstaden till Corozal är med propellerflyg. Vi fick 
bege oss till flygplatsen tidigt på morgonen för att åka 
med morgonflyget till vårt resmål. När vi landat fanns 
Nino där för att möta oss och köra oss till vårt boende. 
Nino är gift med Digna som är föreståndare för förskolan 
i Corozal. Denna tjänst har hon haft i många år och hon 
har alltid utfört sitt arbete med bravur. 

Att besöka verksamheten i Corozal är alltid en stor fröjd. 
Mötet med både barn och personal gör att man får glädje 
och energikick och hjärtat blir alldeles bubblande varmt. 
Verksamheten i förskolan kännetecknas av god ordning, 
tydlig struktur, glädje och engagemang för att göra sitt 
allra bästa för barnen. Vi besökte varje förskolegrupp och 
fick en glimt av vad verksamheten erbjuder barnen. 

Efter besöken i grupperna 
fick vi sitta ner och samtala 
en stund med Digna och 
dessutom blev vi bjudna på 
kokosvatten direkt ur den 
färska nöten. Vi blev sedan 
välkomnade till en storsam-
ling med alla barn där de 
olika grupperna hade varsitt 
framförande med sånger, 
bilder och texter av olika 
slag. Vi kände påtagligt av 
glädjen och framtidshoppet 
dessa barn utstrålar.

På kvällen 
var vi förvän-
tansfulla inför 
middagen och 
samtalet vi 
skulle ha till-
sammans med 
personalen som arbetar med olika uppgifter på förskolan. 
Förutsättningarna kändes som de bästa som går att få, för 
en trevlig middag där vi skulle lära känna personalen lite 
mer. Det var en mycket varm men behaglig kväll, då vi 
satt utomhus under tak med ljudet från havets vågor bara 
25 meter ifrån oss.

Kvällen innehöll god mat, skratt, intressanta samtal och 
det var, precis som med de andra middagarna vi haft med 
personalen i de olika projekten, viktigt och betydelsefullt 
för oss. Var och en fick berätta vad de gjorde i sitt arbete 
och vilket som var det bästa med deras jobb samt den 
största svårigheten i arbetet.

I vår följetång från Tage Gamerius och Annica Almqvist resa till Honduras skriver de den här gången om 
deras besök på förskolan i Corozal. Byn Corozal ligger vid det vackra exotiska kustbandet i norra Honduras.

Vi välkomnar nytt föreståndarpar till Renacer
Vid årsskiftet flyttade Juan och Leticia in på Renacer som 
nytt föreståndarpar. Leticia har i två år arbetat på Progra-
mas Infantiles kontor, hon kommer att fortsätta arbeta på 
kontoret halvtid och resten av tiden kommer hon vara på 
Renacer. Hennes man, Juan, är pastor i kyrkan i byn Cofra-
dia och arbetar även som lärare på Renacerskolan. Han har 
nu huvudansvaret på Renacer och får även hjälp med den 
administrativa biten av missionären Erivaldi från Domini-
kanska Republiken. 

Juan och Leticia är båda från Honduras och har under flera 
år arbetat nära barnen på Renacer. De är mycket glada och 
förväntansfulla över sin nya tjänst. Inflyttningen har gått 
bra och den redan starka och hjärtliga relationen till barn 
och personal har redan växt sig starkare. De kommer att 
återkomma längre fram i nyhetsbrevet där vi får lära känna 
dem lite mer och veta lite mer om deras vardag tillsammans 
med barnen på Renacer.

Vi tackar Nabey och Julio Martinez med familj för de 
fantastiska år de har gett barnen på Renacer. De bor nu kvar 
i Tegucigalpa och har börjat en ny tjänst där de arbetar med 
lite äldre ungdomar som flyttat från de barnhem de vuxit 
upp på och som ska fortsätta studera eller ge sig ut i arbet-
slivet. Ett projekt som är i stort behov av kompetent hjälp 
och där vi vet att familjens alltid omfattande engagemang 
kommer att komma till stor nytta. 

Familjen vill hälsa till alla faddrar och tacka för den fina 
stöttning de fått. Vi önskar dem stort lycka till! 

/Louice Almqvist

En av berättelserna denna kväll berördes Tage av spe-
ciellt. En äldre man som tidigt varje morgon går till 
förskolan för att plocka upp skräp runt lokalerna och se 
till att allt ser inbjudande och trevligt ut när personal, 
barn och föräldrar kommer. Sedan fanns han tillgänglig 
under hela dagen och hjälpte till med allt som personal 
och barn kunde tänkas behöva hjälp med. När det inte 

var något han behövde göra så passade denne varmt tro-
ende man på att sätta sig i kyrkan, som finns precis intill, 
för att be för barnen och verksamheten. Vi fick under 
samtalet reda på att han gör detta som volontär för att 
han tycker att arbetet är så viktigt och att han vill hjälpa 
till och stötta. Han är som Tage säger ”en förebild för oss 
i att vi kan göra skillnad och påverka med små medel för 
de som verkligen behöver det”.

/Text och foto: Annica Almqvist och Tage Gamerius


