SISTA ORDET...
Kära Faddrar!
Dags igen för ett nytt Fadderbrev. En liten känsla smyger
på att varje gång går tiden snabbare och att tre månader
verkligen har krympt. Vi kan bara konstatera att tiden är
kort. Just därför är det ju så viktigt att vi är rätt fokuserade på vad vi gör.
Det är omöjligt att i skrivande stund inte berätta om
Renacer skolans deltagande i nationalfirande i byn
Cofradia tillsammans med övriga skolor i distriktet. En
grupp elever från vår skola hade under Steves duktiga
ledning övat in några populära sånger som man marscherade till. Vår lilla musikkår gjorde succé och fick
stora applåder då de visade upp sin färdighet. Även i
Corozal, Suyapa samt Rincon har nationalfirandet firats
på liknande sätt. September månad är nationalmånaden
då man firar att man blev ett fritt land 1824. Firandet
håller på i flera dagar men imorgon är det sista dagen
på festligheterna för i år.
I snart fem månader har vi på Renacer haft förmånen
att ha Julia som volontär, ni kan läsa mer om henne
inne i brevet. Hon har varit till stor hjälp tack vare sitt
stora intresse att vilja hjälpa till där det behövs. Hon har
lärt barnen spela flöjt, hjälpt till på engelska lektioner,
varit stödperson till de barn som har lässvårigheter, lärt
barnen att baka kanelbullar och mycket annat roligt och
behövligt. Vi kommer att sakna dig Julia, tack för din
insats!
Eftersom skolåret här i Honduras avslutas i november
månad går nu våra skolor in i slutspurten vilket innebär
att man måste göra en hel del prov för att vara säker på
att kvalificera för att flytta upp en klass till nästa år. Till
nästa år har vi en önskan och det är att kunna anställa
en speciallärare till alla våra elever med speciella behov.
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Julia är volontär på Renacer

Ifrån mödraprojektet, Debora, kan vi berätta att i söndags var alla mödrar med familj på utflykt. Målet var
en härlig badplats där det fanns stora och små pooler,
rutschbanor etc. Glädjen var enorm bland mödrar och
barn därför att man, under några timmar, kunde glömma att det i Suyapa inte finns tillräckligt med vatten.
På denna plats kunde man stå i duschen och bara njuta.
Jag tror att personen som var gladast att se barnen lyckliga i sina vattenlekar var Esperanza. Hennes vision är
att familjen ska helas ifrån alla stora sår som uppkommit under svåra tider och som kanske kändes hopplösa
innan dom kände till Debora. Idag finns det möjlighet
för mödrarna att få hjälp med familjens svårigheter hos
oss, vi kanske inte kan läka alla sår men vi kan hjälpa
till en bra bit på vägen.
Tacksamheten är stor ibland alla programas infantiles
projekt och vi kan endast formulera vår tacksamhet
med ett enda ord TACK!

Läs mer
Vi önskar er en härlig höst i
alla höstens vackra färger.
/Elisabeth
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Insamlingsstiftelsen

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

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.
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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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Just nu är Julia volontär på barnhemmet Renacer beläget i samhället Cofradía strax utanför huvudstaden
Tegucigalpa. Hit kommer barn som inte har några föräldrar eller där föräldrarna av någon anledning inte har
möjlighet att ta hand om dem. Idag bor det ca 50 barn på Renacer och behovet av frivilligarbetare som kommer och stöttar upp verksamheten är alltid stort.
Julia är uppväxt utanför Jönköping. Redan i tidig barndom, när hon gick i söndagsskola och i barnkör, var hon
med och samlade in pengar till projekten i Honduras.
“Så jag har alltid haft
en bild av vad det är”,
berättar hon. Men det
är inte första gången
Julia besöker Honduras.
För två år sedan var
hon i Honduras under
två veckor. Dels för
att hjälpa Louice med
containerprojektet men
också för att få se barnhemmet Renacer och
lära känna platsen lite bättre. “Sedan jag var runt 14 år har
jag vetat att jag en dag ska åka hit till Honduras och nu är
jag äntligen här.”
Julias erfarenheter före hennes tid som volontär har varit
väldigt värdefulla. Förra vintern jobbade hon i Alperna
som skidinstruktör men det kändes inte rätt så hon stannade inte så länge som hon först hade tänkt. När hon
kom hem till Sverige igen ringde en bekant och erbjöd
henne att jobba på en flyktingförläggning för nyanlända
familjer. “Jag visste med en gång att det var just där Gud
ville ha mig då”, säger Julia. “Jag tycker jag fick jättemycket erfarenhet av att arbeta där, jag fick en stor inblick
i hur svårt de har det... Det var som att arbeta i ett annat
land på grund av den stora skillnaden i kulturen. Idag
har jag många vänner bland de nykomna tack vare det
jobbet.”
Julia berättar att det
är härligt att få träffa
barnen på Renacer. De
kommer alltid springande till de som besöker barnhemmet, även
om det är människor de
inte kännerJulia menar
att “de här barnen inte är
som “vanliga” barn, de
behöver så mycket mer
kärlek som de tidigare
inte fått tillräckligt av.”

I början fick hon lite mindre arbetsuppgifter men ville ha
mer att göra och efterhand har hon fått fungera som en
stor resurs på flera områden på Renacer. Hon har hjälpt
till där det behövs, till exempel i köket, lekt med barnen
och hjälpt till med läxläsning. Hon har även varit personlig assistent i skolan och kommit med egna roliga idéer
som flöjtlektioner. Just nu har hon lite större ansvar i ett

En annan sak som Julia lagt märke till i Honduras, och
som hon tycker sticker ut, är att människorna “är väldigt
gästvänliga och givmilda här, även fast de många gånger
inte har så mycket pengar.”
“Jag har haft en fantastisk tid här och har lärt mig otroligt
mycket men snart är min tid här slut och jag beger mig
hemåt igen i oktober efter nästan fem månader i Honduras,” avslutar Julia innan hon måste springa iväg till
några barn som står och ropar på henne.
/Elsa Raudales Erlandsson

Hopp för Honduras barn på Bergets dag i Taberg
Bergets dag bjöd på härligt väder och god gemenskap.
Hotellplan i Taberg var fullt av glada besökare och stämningen var på topp.

Utanför tältet hade vi i år två värdar som berättade om
vår organisation och projekten i Honduras. Många var
nyfikna och det blev en hel del intressanta samtal och
Hopp för Honduras barn utökade med ytterligare faddrar.

utav husen, “Casa Samuel”, där det bor barn i blandade
åldrar. På kvällarna hjälper hon dem med sina läxor och
ibland spelar de spel eller bakar tillsammans. Tack vare
all tid med barnen på Renacer har Julia lärt sig mycket
spanska. Nu kan hon både prata och leka med barnen.
“Nu är det dessutom tre danskar här, så nu försöker jag
även lära mig lite danska,” tillägger hon och skrattar.
Ibland, menar Julia, har det varit lite energikrävande att
försöka ta reda på vad hon ska göra eller när saker och
ting ska hända. Det
finns många stora skillnader mellan svenskoch honduransk kultur,
och en av dem är just
att “här planerar de
väldigt lite och tar det
mesta som det kommer, något som vi
kanske behöver lära
oss av i Sverige - att ta
det mer lugnt”, tycker
hon. Det finns både
fördelar och nackdelar
med planering.

Många våffelsugna besökte vårt tält och våffeljärnen
gräddade för fullt samtidigt som kön till vår sockervadd
ringlade sig lång och lyckan testades vid chokladhjulet.
Atmosfären var avslappnad och fylld av glädje, det fanns
ingen stress utan man hade tid att stanna upp och njuta
av den sista sommarvärmen samtidigt som man ser fram
emot en härlig höst.
Vi tackar alla volontärer som
hjälper oss att göra denna dag
möjlig, tillsammans kan vi
hjälpa många barn till ett hopp
om en bättre framtid.
/Louice Almqvist

