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ÅRSBERÄTTELSE
FÖR
INSAMLINGSSTIFTELSEN HOPP FÖR HONDURAS BARN
AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2 0 1 6.

VERKSAMHETEN I SVERIGE.
Verksamhetsåret har även detta år varit intensivt fyllt med arbetsuppgifter och stort
engagemang. Insamlingsresultatet för 2016 bevisar ännu en gång faddrarnas och gåvogivarnas
långsiktliga och trogna engagemang.
Förtroendet ger alla oss som arbetar i stiftelsen och våra medarbetare i Honduras, fortsatt
starka motiveringar, för att oupphörligen kämpa för att ge hjälp till självhjälp. Som ger hopp
och möjligheter till ett värdigt liv.
Det sammantagna insamlingsresultatet i form av faddergåvor, speciellt riktade gåvor, gåvor
från skolor och donationer för särskilda ändamål m.m. uppgick till näst intill niohundra tusen
kronor (888 786: -). Här utöver har MIF, Månsarps idrottsförening donerat 4 st. fullproppade
väskor med idrottskläder, till vårt eminenta fotbollslag på Renacer. Att spela match mot andra
fotbollslag i byn, i riktiga idrottskläder höjer statusen och stärker självförtroendet. Man är
stolt över att tillhöra fotbollslaget på Renacer.
Den extremt höga dollarkursen under långa perioder på över 9,00 kronor medför ansträngd
ekonomi. Detta har tvingat oss att på alla sätt slimma våra kostnader. Våra omkostnader utgör
nu endast 6,6 % av insamlade medel vilket är en av de lägsta årskostnaderna sedan stiftelsen
bildades. (58 961: - föregående år 84 190:-).
Den höga dollarkursen till trots har vi kunnat infria våra ekonomiska åtagande för våra
utskick enl. fattade beslut.
Ekonomiska redogörelser, rapporter och revisionsrapporter från auktoriserad revisor, har
inlämnats till Länsstyrelsen i Linköping som är stiftelsens tillsynsmyndighet.
Stiftelsens ordinarie styrelsemöte hölls söndagen den 11: e november 2016 i Pingstkyrkan
Taberg.
Styrelsemötet beslutade bl. a att kvartalsutskicket skall ligga kvar på nuvarande nivå 20 000 $
det första kvartalet 2017. Med hänsyn till eventuella valutafluktuationer skall nytt beslut om
kvartalsutskickens storlek för följande kvartalen 2017 tas vid årsmötet 2017.
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Stiftelsens arbetsutskott utgörs av 7st. ledamöter. Sammankallande och ordförande för
arbetsutskottet är Jan-Åke Karlsson. Utskottet utgör också stiftelsens valberedning.
Arbetsutskottet har under året genomfört 6 protokollförda sammanträden. Här utöver har 3 st.
extra s.k. arbetsmöten genomförts.
Samtliga möten har varit förlagda till Pingstkyrkan i Taberg.
Utskottet har behandlat en stor mängd information, frågor och rapporter. Utskottet har
utarbetat aktuella beslutsunderlag till styrelsen. På uppdrag av styrelsen har utskottet fattat
beslut i en del löpande frågor och verkställt aktuella styrelsebeslut.
Insamlingsstiftelsen var som brukligt med vid firandet av Bergets Dag den 1: a lördagen i
september. Under större delen av dagen ringlade långa köer till både partytält, godishjul och
sockervaddsförsäljningen. I anslutning till tältet fanns två värdar från HFHB som berättade
om vår organisation och våra projekt i Honduras, med syfte att värva ytterligare faddrar.
Bergadagen avslutades med ett mycket positivt resultat.
Skolorna har även detta åt samlat in mycket pengar. Madesjöskolan i Nybro har genom
utförande av dagsverken samlat in pengar som oavkortat gått till Hopp För Honduras Barn.
För tjugoandra gången bjöd Månsarpsskolan in till den årliga Honduras konserten i Månsarps
kyrka. Kyrkan var som alltid fullsatt. Inträdesavgiften och insamlingen vid konserten gick
oavkortat till Hopp För Honduras Barn. Månsarpsskolan har även i år producerat och sålt
gratulationskort, vars intäkter också överlämnats till Hopp För Honduras Barn. I samband
med konserten överlämnade Månsarps Idrottsförening en penninggåva till Hondurasbarnen.

VERKSAMHETEN I HONDURAS.
RENACER
Verksamhetsåret inom Programas Infantiles har varit intensivt och ibland ganska ansträngt
eftersom det varit en del personalomsättningar, då i huvudsak på barnbyn Renacer.
Trots förekommen problematik är det övervägande positiva inslag, med tillväxt inom ett
flertal verksamheter och vi konstaterar att verksamheten fungerar och utvecklas.
SUYAPA
Ordinarie aktiviteterna utvecklas på ett bra sätt.
Det är hundratalet barn som tas om hand och får mat, utbildning, omsorg och stimulans för sin
utveckling. Genom Projekt ”MARGARETA” har de små barnen en stimulerande miljö för
fortsatt god omvårdnad och utveckling.
DEBORA MÖDRAPROJEKTET
Mödraprojektet ger fortsatt stöd till ensamstående mödrar och deras barn.
Hjälp till mödrar att starta upp små informella handelsföretag för egen försörjning.
Uppföljning och kontakt med familjer, tre möten per månad.
Tillsyn av barn och ungdomars studier, läxhjälp och fritidsverksamhet.
Tillsyn och hjälp till barn och mödrar med akuta hälsobehov.
Tillsyn och hjälp till ett antal barn i skolåldern, innan de går till sina skolor.
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RINCON.
Till vår anläggning i Rincon kommer dagligen 60-talet skolbarnen för att få hjälp med
läxläsning och eleverna får även ett mål mat. För dessa elever är skoldagen uppdelad i ett
förmiddags och ett eftermiddagspass. Eleverna har så lång skolväg att de vare sig hinner eller
orkar gå hem och tillbaka mellan skolpassen. På Rincon har under året upprustning och
reparationer av de hårt nedslitna lokalerna genomförts. Lokalerna har målats om, toaletter har
bytts ut, fönster och dörrar har reparerats. Även den yttre miljön har förbättrats. Nya gungor
och lekställningar och allmän uppsnyggning har genomförts. Allt detta har kunnat genomföras
då pengar från specifik givare har donerats.
Rincon fungerar bra och utgör ett villkor för dessa barn att kunna gå i skola. Utöver vår
personal deltar en del av elevernas mammor och hjälpar till i arbetet. Önskemålet är att kunna
anställa en s. k. kokerska på deltid för att få en bra sammanhållning och uppföljning av
verksamheten.
COROZAL
På förskolan finns 70 barn inskrivna och programmet ”lek och lära” genomförs.
Den senaste terminen har också föräldramöten genomförts.
I samarbete med hälsosekreteraren genomförs hälsokontroller och vaccineringar.
På förskolan i Corozal fungerar verksamheten på ett utmärkt bra sätt, lärarna har utbildning
och den behörighet som krävs enl. gällande skolreform.
Många barn står i kö för att söka in på förskolan. Visionen lever vidare och ambitionen är att
kunna bygga ut lokalerna så att fler barn kan ges möjlighet till undervisning vid vår skola.
Vid en summering av verksamheten i samtliga projekt konstaterar vi att arbetet fortgår med
god acceptans och att verksamheten tveklöst medför mycket positiva förändringar och skapar
nya möjligheter för barnen till utbildning, utveckling och gör skillnad.
Målsättningen är att genom utbildning och personalutveckling vara med och skapa den
arbetsmiljö som ger förutsättning för en kvalitetshöjning och större arbetsglädje inom alla
verksamhetsgrenar.
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