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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

För ett år sedan berättade Annica och Tage i nyhetsbrevet om deras besök på fritidshemmet i södra
Honduras, Rincon, ”Det lilla hörnet”. Där träffade de föreståndarinnan Clementina som berättade om
sina drömmar och visioner för arbetet med barnen och deras familjer.
Varje dag rör sig runt 60 barn i lokalerna som var
påtagligt slitna vid Annica och Tages besök. Bland annat
var alla toaletter trasiga och saknade dörrar, några fönster
var trasiga och lekplatsen saknade lekställning och
gungorna saknade sits.
Clementina berättade att de hade svårt att få ihop ekonomi
till upprustning utav lokalerna eftersom verksamhet är
gratis för barnen. HFHB hade som målsättning detta år att
stötta fritidshemmet lite extra ekonomiskt för att förbättra
skol- och arbetsmiljö för både barn och personal. Men
fler blev tagna av situationen i Rincon och efter artikeln
blev vi kontaktade utav en fadder som ville skänka en
extra summa just för att kunna åtgärda de mest akuta
problemen som Clementina tagit upp.

Nu kan vi med glädje presentera resultaten utav årets
upprustning på fritidshemmet. Toaletterna har bytts ut
och dörrar och fönster blivit lagade. Rummen har målats
om och ute på gården har man installerat nya gungor och
lekställningar. Nu märks det en förnyad energi och glädje
bland barnen som skrattar och leker på gården.
Clementina och hennes medarbetare är tacksamma och
lättade över att inte behöva bekymra sig över praktiska
saker som dörrar och trasiga fönster utan istället kan
fokusera på det viktigaste; barnen, deras utveckling och
välmående.
/Louice Almqvist

Före

Efter

Nya toaletter på plats.

Fönstrena är lagade.

Nya gungor!
Foto: Privat och Annica Almqvist

Fadderträff i Bottnaryd
Pingstförsamlingen i Bottnaryd har under långt tid
haft ett nära samarbete med Hopp för Honduras barn.
En kväll i början av oktober bjöd de in till
fadderträff. Håkan Götesson var värd för kvällen
och hade bjudit in Bengt Isaksson & Boys att spela
och sjunga. Och vilken sång och musik det blev! De
avslutade dessutom med en egenskriven låt av Bengt.

Kvällens speciella gäst var Julia
Josefsson, volontären som vi
skrev om i förra fadderbrevet,
som landat i Sverige bara tre
dagar tidigare.
Julia kommer från församlingen
vilket gjorde hennes medverkan
lite extra speciell. De är stolta
över henne och välkomnade
henne hem med en förväntan
på att få höra hur hon hade haft
det och se bilder från de olika
projekten. Även Julia kände sig
lite extra glad att hon hann hem till träffen.
Sprudlande glad, men med en seriös underton,
berättade hon om hur livet som volontär såg ut för
henne på barnhemmet Renacer. Hon inledde med att
visa en kort film för att sedan berätta några personliga
möten med barnen.
Andra som medverkade var Annica Almqvist som
gav en bild av förutsättningar och förhållanden
att vara förälder i Honduras. Med bakgrund av
detta belyste hon vikten av våra projekt i landet.
Vår kassör, Dag Werner, redogjorde för stiftelsens
insamlade medel och förklarade dollarkursens

påverkan på våra utskick till projekten. Louice
Almqvist berättade om några av våra barn som funnits
med i våra projekt och hur deras liv har förändrats
tack vare faddrarnas hjälp.
Fadderträffen avslutades runt fikaborden där det bjöds
på våfflor samtidigt som Mario Almqvist och Jimmy
Martinez sjöng och spelade latinamerikanska rytmer.

Det är värdefullt att
få ett personligt möte
med våra faddrar. Tack
Pingstförsamlingen i Bottnaryd och Håkan för en
härlig kväll tillsammans med er.
Text: Louice Almqvist.
Foto: Daniel Carlsson och Mario Almqvist

Honduraskonsert i Månsarp
För tjugoandra gången bjöd Månsarpskolans elever in
till konsert till förmån för barnen i Honduras. I samband
med FN-dagen gör barnen på skolan en insats att hjälpa
de som inte har det lika bra som dem själva.

När man en höstdag i oktober kliver in i Månsarps kyrka
fylls man direkt av värme och glädje. Kyrkan är full och
det går ett härligt sorl genom lokalen. Stolta föräldrar
möts för att se och höra eleverna glatt ta i från tårna för

att tillsammans sjunga om vikten om att dela med sig och
att vara snäll mot andra.
Månsarps IF fanns på plats för att skänka pengarna de
fått in från parkeringen
i samband med deras
loppmarknad. I år hade
Johan Wåhlund även med
sig en extra present till
barnen i Honduras.
Vi fick glädjen att ta
emot fyra fulla väskor
med fotbollskläder. Så nu
kommer det spelas fotboll
i Honduras med MIF:s
färger. Det passar extra
bra eftersom Honduras
färger är just vita och blå.
Vi är tacksamma för alla de som på olika sätt engagerar
sig för att ge de barn i Honduras som har det svårt, ett
nytt hopp och tro på en framtid.
Text: Louice Almqvist. Foto: Mario Almqvist

Sista ordet...
Kära Faddrar!
Genom den öppna dörren hör jag grönsaksförsäljaren
ropar ut sina varor ”plátanos, naranjas, mínimo etc.”
Det är så smidigt att kunna handla frukt och grönsaker
direkt utanför sin dörr, det är verkligen service.

sitt diplom var en stor lyckokänsla. Nu på söndag
ska hon göra ett intagningsprov för att bli antagen
till universitetet där hon nästa år vill studera till
speciallärare. Vårt arbete ger resultat!

Solen flödar från en blå himmel så det är inte lätt att
känna någon julstämning. Men granen är klädd och
julstjärnan hänger i fönstret så när jag ser allt detta så
känns det ändå att julen är på gång. Jag hittade en burk
pepparkakor i affären, dom är väl inte riktigt som de
svenska, det är mest smaken av ingefära som känns,
men det är bättre än inget. Visst skulle jag kunna baka
men det klarar jag inte av i värmen.

Digna berättar att även i Corozal hade dom en
fantastisk avslutning med 41 livliga och glada 6-åringar
som gick ut förskolan.

Som sagt, julen står för dörren och ytterligare ett
år har nått sitt slut. Man undrar alltid, vart har
tiden tagit vägen...? I våra olika projekt har vi haft
skolavslutningar och som jag har skrivit tidigare så
är det stor fest när man är färdig med förskolan samt
sjätte klass. Även i år kunde vi glädjas över att se fina
resultat av vårt arbete. Jag hade förmånen att vara med
på förskolans avslutning i Suyapa. Föräldrarna hade
anlitat en fotograf som hade sammanställt hela årets
aktiviteter i bilder. Vidare hade dom fixat en god lunch
och till detta fick dom hyra bord och stolar. Deras
initiativ till detta firande bevisar att Norma, som är
förskolans lärare, har lyckats att inspirera föräldrarna
till samarbete, vilket inte har varit lätt men med hennes
tålamod så lyckades hon. Vilken glädje som kan skapas
av att arbeta tillsammans mot samma mål.
Jag hade även äran att få vara med när Anita tog
sin lärarexamen. Anita och hennes äldre bror kom
till Renacer för 16 år sedan, så att se Anita ta emot

Rincons arbete fortsätter även under skollovet för
behovet av ett mål mat om dagen är stort. Och eftersom
barnen nu inte går i skolan på dagarna känns det roligt
att den nya lekplatsen är färdig så dom kan leka av sig
hela dagarna på fritidshemmet.
Till sist vill vi tacka er alla för ert stöd som gjort det
möjligt att även i år kunna vara med om att ge alla
dessa barn hjälp till en bättre vardag och hopp om en
bättre framtid. Vi hoppas innerligt att vi får förmånen
att arbeta med er även under år 2017.

God Jul och Gott Nytt År
önksar alla barnen och all
personal inom Programas
Infantiles.

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

/Elisabeth

