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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.

Läs mer

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: Annica Almqvist.

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
Plusgiro: 57 75 17-6
Swish: 123 470 16 37

Under Honduraskonserten i Månsarps kyrka i höstas överlämnade Johan Wåhlund från Månsarps IF fyra
fulla väskor med fotbollskläder till Hopp för Honduras barn. Nu har kläder kommit till Honduras och det var
med stor glädje och tacksamhet som de togs emot av ledare för olika fotbollsgrupper. Vi skulle vilja berätta om ett
speciellt möte vi fick vid ett utav tillfällena som berörde oss lite extra.
I början av maj reste vi till norra Honduras och besökte
våra vänner och förskolan i Corozal. Med hjälp från en
av lärarna skulle vi få kontakt med ansvariga för aktiviteterna i kyrkan för att överlämna en uppsättning
matchkläder. Men det hade blivit en missuppfattning om vilka åldrar kläderna avsåg
så hon fick ringa några nya samtal.

Tacksamheten strålade i Ericks ögon och han fann inte
ord för att tacka för den fina gåvan.

Efter en stund kom en ung man som heter Erick
tillsammans med sin fru och mötte oss. Erick
är tillsammans med en annan kille i byn ledare
för en grupp ungdomar vars stora önskan är att
få spela fotboll. Under lång tid har de försökt få
olika nationella klubbar och organisationer att
skänka matchkläder till dem så att de ska kunna
delta i loka matcher och turner-ingar. Men ingen
har hittills kunnat hjälpa dem. Det gick inte att
undgå förvåningen i deras ansikten är vi berättade för dem att en fotbollsklubb i Sverige vill ge
dem en komplett uppsättning fotbollskläder. Hans
fru förklarade att de kvällen innan hade varit
oroliga och pratat om hur de skulle kunna få
De yngre barnen i fotbollsgruppen Red Viva, där barn från Renacer
tag på fotbollskläder till
spelar, fick även en uppsättning med matchkläder.
ungdomarna. Så när de nu fick ett samtal om
att någon ville skänka dem kläder kunde de
inte vänta en sekund på att få åka och ta emot dem.
Tack till Månsarps IF för att ni vill vara med och sprida
hopp och glädje till barn och ungdomar i Honduras.
Det var otroligt fint att få visa upp de fina kläderna och
överlämna dem till Erick. Något som för oss kan verka
Text: Louice och Mario Pineda Almqvist
så litet, simpelt och självklart kan komma att bli en sådan
Foto: Cristian Raudales
stor och oförklarlig glädje för någon annan.

Ordförandebyte i Hopp för Honduras barn
På vårt årsmöte den 2 april tackade vi Tage Gamerius för 22 års troget
ordförandeskap i vår stiftelse. Under hans ledning har vi känt en
stor trygghet i att stiftelsen har letts utifrån dess uppgift att vara en
förmedlare av insamlade medel till barnprojekten i Honduras. Tages
engagemang, kunskap och vishet har ständigt visat sig i detta arbete.
Vi kan som faddrar bara säga ett stort, stort tack till honom för det
fantastiska jobb han gjort under alla dessa år och vi vet framförallt att
barnen i Honduras säger tack.
Tage Gamerius under ett av sina besök i

En glädje är att ordförandeskapet har tagits över av Tages dotter
Honduras. Foto: Annica Almqvist
Annica Almqvist. Inte en lätt uppgift för en heltidsarbetande person
men Annica har en otrolig kärlek till Hondurasbarnen så tack vare det och med stöd av övriga i arbetsutskottet och
Tage är vi säkra på att hon kommer att göra ett utmärkt arbete. Bed till vår Herre att Annica få kraft och styrka inför
detta ansvar.
/Jan-Åke Karlsson, vice ordförande

Glimtar från årsberättelsen
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 stycken
fullproppade väskor med idrottskläder, bland annat till vårt eminenta fotbollslag på Renacer.
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.

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.
/Tage Gamerius, ordförande
Vill du läsa hela årsberättelsen? Den kommer att finnas i
sin helhet på vår hemsida: www.hoppforhondurasbarn.se

Sista ordet...
Kära Faddrar!
Nu har maj passerat och det innebär, bland annat, att
jag har fyllt år. Denna gång var det lite speciellt för det
stod grattis på 70-årsdagen på tårtan. Alla ni som är i
samma ålder eller äldre, vet att vi fortfarande känner
oss som, 30, 40, 50 eller yngre. Tur är väl det, annars
skulle vi säkert tillbringa den mesta tiden i gungstolen.
Signe hade planerat
hela dagen i detalj
och ville ha lite
svenska inslag.
Till lunch åt vi
bland annat lax,
potatis, kall sås och
en riklig sallad.
Tårtan hon beställde
hade ett extra lager
färska jordgubbar eftersom jag länge pratat om att jag
längtar efter en riktigt god traditionell svensk jordgubbstårta.

Lollo och Mario Pineda Almqvist har nu under några
månader besökt sin familj i Cofradía och även vi inom
Programas Infantiles fick, vid ett flertal tillfällen,
glädjen att träffa dessa två ungdomar som brinner för
att föra HFHB:s vision framåt.
I maj firade BAC/Brigadas (ansvarig organisation för
verksamheten i Honduras) sitt 45 årsmöte vilket innebär att också Programas Infantiles har nästa lika många
år på nacken. Vilken förmån att få ha varit med och sett
denna organisation födas och sedan se den utvecklats
till vad den är idag.
Hörde att ni några dagar har haft samma temperatur
som vi har här, men hos er så varar den ju inte så länge.
Här har vi just nu mycket fuktig värme och det beror
på att det efterlängtade regnet har kommit. Naturen är
klädd i sin vackraste dräkt.
Så till sist, vill vi tacka för ytterligare ett kvartal då vi
har mottagit ert oersättliga ekonomiska stöd. Ifrån alla
tacksamma barn och personal önskar vi er en härlig
sommar med mycket sol och bad. Glöm oss inte under
sommaren, nöden tar inte semester. Guds beskydd
under er semester.
Glad sommar!
/Elisabeth

Vad som gladde mej mycket var den rika gåvan från
er trogna faddrar till lekparken i skolan. Så fort vi
har förvandlat pengarna till gungor, lekställning samt
övriga lekredskap ska jag skicka bilder. Jag vill att ni
ska kunna se glädjen över att ge och resultatet av min
present från er.

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

