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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 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
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Året var 1974 och Honduras drabbades av en utav de svåraste orkanerna i landets historia. Orkanen Fifi slår till
med full kraft mot delar av landet. I en av räddningsgrupperna fanns en blek svensk flicka. Hon och gruppen åkte
runt i de rika kvarteren i huvudstaden och samlade in mat och kläder som de packade på en stor flakbil med tak.
De körde sedan upp i bergen med förnödenheterna till de människor som blivit evakuerade från flodstränderna i
Tegucigalpa. Den unga svenska flickan hade kommit till landet bara en månad tidigare, en flicka fylld av förväntan
och kärlek till ett land och folk hon då inte visste så mycket om. Visst måste det ha varit en syn för landets invånare
att se denna ljusa kvinna arbeta så hårt men med så mycket kärlek för att hjälpa några av de mest utsatta. Vem kunde
då ana att denna 27-åriga tjej skulle få så stor betydelse för så många barn och människor i Honduras under så lång
tid framöver. Kunde hon ens själv förstå att hon hade hittat det hem som var tänkt för henne, så långt från Sverige
där hon vuxit upp precis som vilket barn som helst, i ett helt nytt land så olikt det hon var van vid. Denna flicka hette
Elisabeth Johansson född och uppväxt utanför Jönköping.
Elisabeth hade åkt till
Honduras för att arbeta
genom Brigadas tillsammans
med Mario Fumero, grundaren av Brigadas samt rehabiliteringshemmet Proyecto
Victoria, och hans fru
Lisbeth. Hon fick vara med i
räddningsarbetet bland offer
för en orkan som drabbade
landet hårt. Dessa människor
hade blivit lämnade i ett område som varken hade ström,
vatten eller avlopp. När hon såg den katastrof de befann
sig i och hur de led visste hon att det behövde göras
något för att försöka ordna upp deras situation.
Tillsammans med Lisbeth och Brigadas startade hon upp
en matsal och en klinik i området. Det var i och med
detta arbete som Programas Infantiles grundades, den
organisation som Hopp för Honduras Barn samarbetar
med i Honduras. Elisabeth blev direktor för Programas
Infantiles och koordinator för de sociala projekt med
barn som Brigadas arbetade med.
Efter ett tag
upptäckte de
att det behövdes mer
hjälp i slumområdet och
Elisabeth kom
i kontakt med
en kvinna som
heter Esperanza. 1979
startade de upp det som idag är daghemmet ”el buen samaritano”, den barmhärtige samariten, och senare också
en förskola. Samma år som orkanen lamslog delar av
landet startade även arbetet i Rincon i södra Honduras.
Den lokala församlingen i byn startade upp en liten barnmatsal. Elisabeth tog över projektet och ansvarig på plats
blev en kvinna som heter Digna. Många hungriga barn
kom för att få i sig lite mat och näring och man insåg att
det behövdes nya lokaler för att kunna ta emot fler barn.
Med svensk hjälp ansökte man om ekonomiska medel

för att kunna bygga egna
lokaler och 1992 stod
ett hus klart. Nu kunde
man ta emot många fler
barn och verksamheten
utökades också till att ge
läxhjälp åt de äldre barnen
som gick i skolan. Digna,
som senare flyttade till
norra Honduras, tog med
sig den vision hon hade
haft för arbetet i Rincon
och startade upp en
förskola i Corozal. Även
detta projekt kom att ingå i Programas Infantiles sociala
arbete med landets barn.
Efter drygt tio år i landet hade Elisabeth sett otaliga
behov av hjälp bland barnen på Honduras gator. Tillsammans med en kille som hette Alan, som hade rehabiliterats för drogmissbruk på ett utav Brigadas projekt,
började hon arbeta med fyra gatupojkar som hamnat i ett
så kallade sniffargäng. De var hemlösa och för att stoppa
hungerkänslan och förtvivlan över att ha blivit övergivna
av sina familjer hade de börjat sniffa ett starkt möbellim
som skadade dem otroligt mycket. Förhållandena kring
arbetet var mycket svåra men med mycket arbete lyckades man återförena en av killarna med sin familj.
Det var tanken och känslan av att återförena barnen med
sina familjer som fick dem att vilja starta barnbyn Renacer. För grundtanken med Renacer är att hjälpa barnen
i den situation av akut hjälp de befinner sig i och på lång
sikt arbeta för att de en dag
ska kunna återförenas med
sina biologiska familjer. I
juni 1985 startade Renacer
i ett hus i Tegucigalpa.
Det var trångt och svårt att
bedriva verksamheten där
då den låg för nära staden.
En man vid namn Fernando som hjälpte till emellanåt hade fått en vision
om en plats. Han hade stått

på ett berg och
tittat ned och
nedanför berget
såg han nybyggda fina hus, en
stor fin pool och
många glada
barn som sprang
runt. Elisabeth
hade varit uppklädd i fina kläder vilket tydde på att det
var någon typ av fest och hon tog emot gäster med ett
stort leende på läpparna och visade dem runt på platsen.
Visionen visade en plats där föräldralösa barn kunde
växa upp och få den hjälp de behövde. När Elisabeth
senare blev erbjuden att bygga på en övergiven tomt i en
by som heter Cofradia utanför Tegucigalpa tvekade hon
inte en sekund. Från bergen runtomkring kunde man se
ner över hela den övergivna tomten, precis som Fernando
hade sett i sin vision.
I slutet av 1986 flyttade
tolv barn med personal
in i ett fallfärdigt hus
och under tiden började
bygga på tomten. Året
efter kunde de flytta in
i det nya huset och bara
ett år senare stod ett till
hus klart. Nu fanns det
ett hus för flickor och ett
för pojkar men behovet
av att ta emot fler barn
var stort och med medel
från Sida kunde Renacer byggas ut. Den syn som Fernando en gång hade sett var precis det som senare utspelade
sig på invigningen av barnbyn Renacer 1995.
El Complejo Ejucutivo Renacer, alltså ”Renacer-skolan”,
startade som högstadieskola i byn Cofradia och snickeriverkstaden hade de i ett kommunalhus. Det var med
stor glädje som de senare kunde flytta in i nya lokaler
i mitten av 90-talet intill barnbyn. Under år 2000 hade
skolområdet blivit större och nu hade man en komplett

utbildning från förskola till årskurs 9 samt yrkesutbildning inom snickeri och frisör. Samtliga projekt har under
åren utvecklats, byggts till och förändrats.
Trots att behoven förändras genom åren är de bestående.
Det finns ständigt barn som behöver vår hjälp och mötet
med dessa barn får hjärtat att smälta. Även om vi inte
kan hjälpa alla vill vi vara med och hjälpa så många barn
vi kan och ge dem tro och hopp om en bättre framtid.
Elisabeth såg behoven på plats och har aldrig slutat
kämpa för barnens bästa. För drygt 10 år sedan lämnade
hon över direktorsplatsen i Programas Infantiles men har
sedan dess fungerat som rådgivare.
Elisabeth var 27 år gammal när hon lämnade Sverige för
att hjälpa människorna i Honduras och även om hon har
varit på besök i Sverige
många gånger efter det är
det alltid Honduras som
har varit hemma för henne.
Kunde någon eller ens hon
själv för 43 år sedan förstå
att hon skulle vara med
och förändra livet för så
många barn. Hon har under alla dessa år fått betyda
så mycket för så många
människor. Elisabeth har inte bara gett barnen all sin kärlek utan vart hon än går sprider hon kärlek omkring sig
och hon har satt spår i hjärtat hos människor hon mött. I
Honduras kallar alla som känner till henne, kärleksfullt
för ”tia Betan” som betyder moster/faster Bettan.
Jag tror aldrig att vi riktigt kommer förstå vad hon har
fått betyda för Honduras. Vi är henne evigt tacksamma
för allt hon har gjort för andra och för att vi har fått vara
med på hennes resa. Allt detta tack vare att en ung flicka,
för över 40 år sedan, valde att flytta till andra sidan
jorden och sätta andra människors behov före sina egna.
Sverige förlorade en klippa, Honduras vann en ängel.

Stort grattis Elisabeth!
Den 20 maj fyller Elisabeth 70 år.
Vill du vara med och gratulera?
Det gör du enkelt genom att
swisha till nummer 123 470 16 37 eller betala in
via Plusgiro: 57 75 17-6 och skriv Elisabeth 70 år.
Gåvan går till arbetet med Hopp för Honduras barn.

Text: Louice Almqvist.
Foto: Privat

Sista ordet...
Kära Faddrar!
Vi är nu inne i den varmaste tiden på året men idag
har det varit en ganska skön dag med vind och 25
grader varmt. Människan spår men Gud rår, det är
verkligen sant. Tiden går så fort och vi närmar oss med
stormsteg den stora högtiden, nämligen påsk. Skolorna
har då ledigt hela veckan samt de flesta arbetarna får
ledigt, om inte hela veckan så blir det från tisdagen i
påskveckan. Alla de som har råd åker då på semester
till ”playan” eller något annat trevligt ställe. Stan blir
öde och det brukar jag njuta av.

fulla till bredden med glada och förväntansfulla barn.
Norma rapporterar ifrån daghemmet att barnantalet har
ökat och det är nu 65 barn som kommer varje dag. Det
är alltid roligt när vi har möjligheten att hjälpa fler barn.

Flera utav våra äldre tjejer från Renacer studerar nu på
universitetet men bor kvar på Renacer för att hjälpa till
som volontärer. En utav tjejerna, Leyla, kommer till
mej varje fredag för att stanna över till lördag på grund
av att hennes sista klass slutar kl. 20.00 och då finns det
inga bussar tillbaks till Cofradia. Det är alltid mysigt
att sätta sig ner och samtala med tjejerna. När jag hör
Leyla berätta om sina studier och framtidsplaner blir
jag påmind om att hennes tid på Renacer har gett henne
möjligheten att tro på sig själv och tro på en ljus framtid.

I lördags hade Renacer besök av en grupp ifrån Citibank
som kom för att dela ut skolmaterial till barnen. Vidare
hade dom med sig lunch och barnen kunde njuta av
pizza som inte förkommer i matmenyn särskilt ofta på
Renacer. Detta besök får vi en gång om året och det
innebär ju att den ansträngda budgeten blir hjälpt. Vore
det inte för alla donationer som kommer in till Renacer
skulle situationen vara ohållbar. Men ständigt får vi se
att det finns En som älskar barnen mer än vi kan göra
och vakar verkligen över att inget fattas dom.

Ifrån skolan på Renacer har vi positiva nyheter att
berätta. Skolan har förvandlats genom glada färger både
invändigt och utvändigt. Vi fick en donation som gjorde
det möjligt att måla om och fräscha upp klassrummen.
Vår budget tillåter ju inte några extra utgifter men trots
allt elände i världen finns det fler goda människor än
onda som alltid vill ställa upp för den goda saken. Vi är
så tacksamma för varje stor och liten hjälp vi får.

Snart är det maj månad och min födelsedag. Det kännas
fantastiskt att fortfarande få vara en del av detta viktiga
arbete, hjälpa barn till att deras rättigheter uppfylls. Vet
inte hur många gånger jag har haft förmånen att skriva
till er kära faddrar men jag hoppas att kunna fortsätta
flera år till framåt.

Barnen på vårt projekt i Rincon är glada för
reparationerna som gjordes förra året. Trots att
solen gassar nästa varje dag leker dom i de nya
lekställningarna. Clementina är tacksamma för allt som
gjordes och glädjen hos barnen inspirerar henne att
fortsätta.

Esperanza fortsätter outtröttligt sitt arbete med
Deboraprojektet. Hon kan inte stanna upp för hela tiden
ser hon resultat som ger henne inspiration att fortsätta
kämpa för en bättre tillvaro för dessa ensamstående
mödrar.

Vi önskar er alla en underbar vår som nu ligger
framför. Under denna tid får ni
ny inspiration och så fortsätter
vi framåt utan att förtröttas att
göra goda gärningar.
Solvarma hälsningar och massor
av kramar ifrån alla tacksamma
barn som nås av er hjälp.

I Corozal är förskolan igång i samma takt som förra
året. Skolan fortsätter att vara populär och lokalerna är

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

/Elisabeth

