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Besök på daghemmet i Suyapa

Insamlingsstiftelsen

till flera delprojekt, däribland
barnbyn Renacer, skolkomplex
med klasser rån 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.

Insamlingsstiftelsen Hopp för
Hondurasbarn stöder ett mångårigt hjälparbete bland nödlidande
barn i Honduras. Stommen i projektet är faddrarnas ekonomiska
bidrag och engagemang. Länsstyrelsen i Linköping är stiftelsens
På plats i Honduras
tillsynsmyndighet och granskar
Elisabeth Johansson har arbetat
varje år de ekonomiska redovisningarna amt att stiftelsens stadgar som hjälparbetare i Honduras
sedan mer än 40 år och är Hopp
efterlevs.
för Honduras representant på
Verksamheten
plats. Elisabeth är initiativtagare
Arbetet i Honduras har utvecklats 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 mellanstiftelsens olika verksamheter. Anmälanskickas via brev, fax eller epost.
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→ När vi skumpar upp för den sista biten fram till Daghemmet på Suyapas steniga väg tänker jag
på sist jag besökte daghemmet 2013. Mycket har förändrats på bara 3 år, men mycket är sig också
likt.
Något som fortfarande är sig precis likt är det varma mottagandet från barnen som nyfiket flockas kring oss med stora
ögon och leende läppar. De har övat i veckor för att visa
upp ett program de satt ihop med sång och dans och vi
charmas såklart omedelbart av alla de leende barnen på
scen. Till sin hjälp har de också haft sina lärare som stolt
visar upp sina elevers program. Trots att vi sett det förut så
är det slående vilken teamanda det finns på det här stället.
Det är en alldeles speciell sammanhållning och kärleksfull
gemenskap bland daghemmets personal. Vår uppgift idag
är att delta i barn och lärares vanliga schema för att få en
bättre uppfattning om den rådande vardagsmiljön på daghemmet. Vi besöker i lugn och ro klassrum för klassrum
och försöker smälta in så gott det går för att inte störa
undervisningen.
På daghemmets förskola får barnen ca: 4 timmars undervisning per dag utifrån Honduras studiebestämmelser. Däremellan serveras mat och det blir tid för en hel del bus och lek.
När vi smiter över till småbarnsavdelningen stiger vi rakt inpå den fina mattan som skickades med containern hösten 2014
och när vi ser oss omkring ser vi flera fina saker som kommit hit. Några av de minsta barnen vilar middag med varsitt gosedjur tätt intill.

När dagen är slut på förskolan hämtas barnen av sina föräldrar, men de barn som ingår i vårt mödraprojekt radar upp för
att äta lunch tillsammans och sedan stanna kvar på vårt daghem under eftermiddagen. Jämförbart med ett svenskt fritidshem. Något som var extra roligt att se var att en av tjejerna som hjälper till på daghemmet på eftermiddagarna är en tjej
som själv varit barn på daghemmet.

Innan vi blir tvungna att lämna Suyapa för den här gången samlas vi med Esperanza, Suyapas ”mormor” och mödraprojektets hjärta och stomme. Vi sitter ner tillsammans för att ordentligt gå igenom svårigheter och framtidsplaner för

DEBORA – mödraprojektet. Esperanza delar öppet med sig av svårigheter och glädjeämnen från sin vardag och verklighet bland alla dessa utsatta mödrar och deras barn. Daghemmet kämpar dagligen med att få alla praktiska bitar att gå ihop.
Ett stort problem för hela stadsdelen är tillgången till vatten, stadsdelen har inget
ordentligt fungerande vattensystem utan man får idag sitt vatten från en tankbil
som kommer och fyller på stora vattentankar. Esperanzas största glädje under året
har varit att fritidsverksamheten de byggt upp för mödraprojektets barn har haft
en positiv utveckling. Hon ser att barnen har stora ambitioner och intresse för att
lära och utveckla sina kunskaper. Verksamheten präglas av förtroendefullt samarbete med mödrarna och deras barn. Hon önskar nu att de ska kunna fortsätta på
samma sätt och även kunna utveckla det ytterligare.

Detta var vår sista reseberättelse och sammanslaget känns det viktigt att vi fått se att vi fortfarande behövs för så många
barns framtid, men också härligt att se hur stor skillnad vårt arbete gör för varje enskild individ.
Text: Annica Almqvist och Tage Gamerius

Fadderträff i Nybro
I maj var vi några representanter från Hopp för Honduras barn som åkte till Nybro för att medverka på en fadderträff
anordnad i Pingstkyrkan i Nybro. Vi blev väl mottagna och det var en härlig kväll med fika, lotteri, god gemenskap,
bilder och hälsningar från Honduras. Lotteriet innehöll skänkta priser och där alla pengar sedan gick till vårt arbete med
hondurasbarnen.
Träffen startade med gott fika och härliga samtal innan vi gjorde en presentation av de olika projekten vi har i Honduras, alltid lika intressant att lyssna till. Annica Almqvist berättade även om resan hon och Tage Gamerius gjorde till
Honduras i augusti förra året då de firade 30 års jubileum på Renacer. Jag hade fått i uppdrag att berätta om olika barn
som kommit till våra projekt på olika sätt och hur de mår och var de befinner sig idag. Varje barns historia är unik och
det är lika rörande varje gång att prata om dem, tänk att vi får vara med och göra en skillnad för dessa utsatta barn. Det
är spännande att se när vårt arbete ger så mycket god frukt. En hälsning från Elisabeth hade skickats med som innehöll
stor tacksamhet för allt engagemang från alla faddrar och övriga gåvogivare.
Det är alltid trevligt att träffa våra faddervänner, samtala tillsammans och känna det stora engagemang var och en har,
det är en stor uppmuntran! Fadderträffen avslutades med en andakt av pastorn i Pingstkyrkan i Nybro. Stort tack för en
mycket trevlig fadderkväll.
Text: Jonna Almhill

SISTA ORDET...
Kära Faddrar!
Det är en glädje att sätta mig ner och summera vad
som hänt de sista månaderna. Idag är det en perfekt
dag att skriva på tack vare att det är mulet ute och
regnet hänger i luften. Som väl är så kom det efterlängtade regnet, regnet som många är beroende av för
deras skördar, men i år kom senare är normalt.
Vi börjar med en glad händelse och som också innebär att vi har fått ytterligare ett bevis på att Renacer
har inte varit förgäves. För några veckor sedan hade
vi den stora glädjen att hälsa Julia, en svensk volontär,
välkommen till Renacer. Det kändes extra roligt att
presentera henne för barnen för hon har allt sedanbarnaåren velat åka och arbeta på Renacer. Nu är hon
20 år och hennes dröm har gått i uppfyllelse. Hon
kommer att bli till stor glädje och hjälp på många sätt,
det första intrycket har varit mycket gott.
Vidare så hade vi avsked för Ambar som kom till
barnhemmet när hon var endast 9 månader gammal,
idag är hon 21 år. Avskedet innebär att hon nu flyttar
ifrån Renacer för att stå på egna ben och i december
blir hon klar undersköterska, något som hon har velat
bli sedan liten flicka. Just nu gör hon sin praktik på ett
sjukhus och en utav läkarna har erbjudit Ambar att
komma och bo hos hennes familj. Detta för att Ambar berättat om sin hjärtskärande historia att hon blev
lämnad på barnhem när hon bara var månader gammal men även för att läkaren tycker att hon gjort ett
förträffligt gott arbete. Det är ju vår önskan att alla
barn, när dom lämnar Renacer, ska kunna finna ett
tryggt boende.
Ifrån skolan kan jag berätta att vi i dagarna har avslutat en informationskurs över en ny undervisningsmetod som verkar mycket intressant. Vi kommer att
jobba vidare med detta och det känns spännande att
kunna höja standarden på skolan och kunna erbjuda
våra elever bästa möjliga undervisning. För övrigt flyter arbetet på. I förra veckan så planterade eleverna
ca: 200 små träd på vårt stora område som är i behov
av växtlighet. Nu går dom i stor förväntan för att se
hur deras träd utvecklas.

I söndags eftermiddag var det samling inom Debora
projektet. Denna gång var det kvinnornas barn som
hade en samling och det var mycket intressant att se
hur intresserade dom var av undervisningen. Debora
arbetar ju med hela familjen och vi har många positiva resultat av förbättrade relationer. Esperanza är
outtröttlig i sin strävan att ge dessa ensamstående
kvinnor en ny chans i livet och hennes kamp är inte
förgäves.
Ifrån Corozal samt Rincon har vi färska hälsningar att
arbetet fortsätter trots ansträngd budget, men när det
finns kärlek till det man gör går allt.
Till sist, vill vi ifrån PI önska er en glad sommar och
skön semester. Och som vi alla vet så tar ju inte nöden någon semester och därför fortsätter vi arbetet
med att hjälpa de värst utsatta så mycket vi kan.
Ta emot vårt varma tack för ytterligare ett kvartal då
vi fått den stora förmånen att ta emot ert stöd.
Elisabeth

En pojke på småbarnsavdelningen i Suyapa.
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