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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
Arbetet i Honduras har utvecklats till 

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, förtroende-
banken, 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 repre-
sentant på plats. Elisabeth är initiativta-
gare 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 an-
vänds 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.
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Läs om ostkakeriet i Västra Jära



Under sommarsöndagarna öppnar Siv-Britt Nyberg upp 
sitt ostkakeri i det gamla missionshuset i Västra Jära. 
Redan under veckan börjar hon baka ostkakor så det står 
härliga till för att hinna ha allt klart inför söndagen då 
hon öppnar 
upp dörrarna 
för att ta emot 
fikagäster.  
Det lilla huset 
är fint inrett 
med second 
hand möbler 
och det mixade 
porslinet ger 
en lyxig och 
hemtrevlig 
känsla. 

Atmosfären är varm och man får känslan av att man är på 
ett stort kalas då man inte sitter runt ett eget bord med sitt 
sällskap utan det är öppet och man sitter tillsammans med 
alla gäster som är där. 

Gunilla Ek och Jan 
Engblom från Månsarp 
blev tipsade om ost-
kakeriet av en kompis, 
”Vi var här tidigare i 
somras och tyckte om 
det så mycket att vi 
ville komma tillbaka hit igen.” 

Nu stänger Siv-Britt igen för denna säsong men nästa 
sommar hoppas vi komma tillbaka för att njuta av den 
goda ostkakebuffén igen. Innan vi går passar vi på att 
prata med initiativtagaren och tacka för hennes insats 
och vilja att hjälpa barnen i Honduras.
  
Hur fick du idén att öppna Ostkakeriet? 
- Jo, när vi fick köpa det här huset som ligger precis intill 
våra marker ville jag göra någonting med det. Så jag bör-
jade med att röja ur det och såpaskura både väggar och 
golv, berättar Siv-Britt.  

- Frågan var vad man kunde göra och använda det vackra 
gamla Missionshuset till? Min familj var inte så positiva 
till min idé från början. De såg nog inte det vackra som 
fanns där innan jag hade fixat till allt. De trodde nog att 
det skulle bli för mycket jobb och att folk inte skulle hitta 
hit. Men idag har de ändrat sig helt och de stöttar mig 
och tycker det är roligt.  

Hur kommer det sig att du skänker överskottet till 
Hopp för Honduras barn?  
- Jo, jag är ju fadder i HFHB och tänkte att jag ville göra 
en insats som blir till nytta för barnen i Honduras. Dessu-
tom så känner jag ju till Elisabeth för som barn bodde hon 
i ett hus strax intill här borta. Sedan har vår son arbetat 
som volontär i Honduras i de projekt som HFHB är med 
och stöttar. Det känns meningsfullt att kunna bidra och 
hjälpa de som inte har det så bra och särskilt när det kom-
mer till barnen. 

Hur länge har du öppet på sommaren då och hur får 
folk reda på att denna lilla ”pärla”finns?  
- Varje söndag 
eftermiddag 
under juni och 
augusti men i 
juli är det stängt. 
Jag har ju inte 
direkt haft an-
nonseringar utan 
det har spridit 
sig från mun till 
mun.  

Hur beräknar du hur många ostkakor du ska göra 
från vecka till vecka?  
- Jag gör helt enkelt ett gäng ostkakor och så får de räcka 
så länge de räcker. Skulle det bli någon över så fryser jag 
in den. Det har hänt att jag haft gäster som kommit strax 
före stängning och då har ostkakorna varit slut och då har 
jag fått hälsa dem välkomna tillbaka söndagen därpå.
  
Vi återvänder hemåt med magarna fyllda av fantastiskt 
god ostkaka. Vi ser redan fram emot nästa sommar då 
vi hoppas att Siv-Britt ska öppna sitt ostkakeri igen, till 
glädje för både fikasugna ostkaksälskare och för att ge 
barnen i Honduras en hjälp på vägen mot en bättre fram-
tid. Tack Siv-Britt för ditt engagemang och att du tog 
tillvara på din ”goda”idé!

Text: Louice Almqvist 
Foto: Annika Almqvist och Dag Werner

I slutet av augusti gjorde ordförande Annika Almqvist och kassör Dag Werner en utflykt tillsammans med 
sina respektive. Denna söndagseftermiddag gick resan till Västra Jära och Ostkakeriet. 



Hopp för Honduras barn på bergets dag i Taberg 
Den första lördagen i september 2017 kommer bli 
ihågkommen som en härlig start på hösten.  

Tabergsborna vaknade upp till blå himmel och 
strålande sol. Visst var det lite ruggigt och kallt 
i luften när vi samlades på hotellplan för att resa 
tält och ställa iordning inför dagens event. Men 
solen värmde snabbt upp och i takt med det fylldes 
Taberg av glada Bergets dag besökare. 

Kön in till Hopp för Honduras barns våffeltält 
växte snabbt och de som bakade våfflor hade fullt 
upp under hela dagen. Chokladhjulet stod inte 
stilla många minuter under dagen och socker-
vaddsförsäljarna var sockriga från topp till tå. 

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.

Text: Louice PAlmqvist 
Foto: Daniel Carlsson

Du är inbjuden till Hondurasafton!

Lördag 14 oktober 2017
17.00 i Pingstkyrkan, Taberg 

/Styrelsen Hopp för Honduras barn

FADDERTRÄFF
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Ute strålar solen och i bakgrunden hörs byggnads-
arbetarna som bygger bredvid mitt hus. Vidare så hörs 
trummor, det är övning inför nationaldagen den 15 
september. 

Sommaren går mot sitt slut och man blir alltid lika 
förvånad, vart har tiden tagit vägen? I våra skolor så 
övas det för fullt, alla ska ut och marschera på nation-
aldagen nu på söndag. Det är en stor dag för alla skolor. 
Man börjar öva inför denna stora dag redan i början på 
året och alla får en uppgift i denna viktiga parad. Med 
så långa förberedelser är det med stor förväntan och 
nervositet, men också med lite lättnad, då dagen äntli-
gen är kommen och eleverna får gå ut i byn och visa 
upp vad de lärt sig. 

Men på söndag är det också barnens dag så firandet 
kommer att bli extra stort. Barnens dag firas på alla 
våra projekt men med lite olika utformningar. Det vi 
vill förmedla till barnen är att de är viktiga och värde-
fulla, omtyckta precis så som de är.

Nu i veckan var jag inbjuden till en samling där IDAFs, 
Barnavårds myndighetens, nya advokat var inbjuden 
att samtala om förändringar som nu görs till förmån 
för barnen. Mycket intressant att lyssna till en kvinna i 
denna position. Hon berättade att hon bad och fastade 
innan hon antog utmaningen, att få denna institution att 
fungera till förmån för barnen. Det ska bli spännande 
att följa henne och se när hon med Guds hjälp kommer 
att vara med om att skriva en ny historia. 

Från övriga projekt inom PI så hälsar alla och tackar 
för ytterligare ett kvartal då man har fått vara motta-
gare av ert fantastiska stöd. Just nu är alla fokuserade 
på att fira barnens dag samt öva för att marschera i det 
område som deras projekt finns. 

Solvarma hälsningar
 från oss alla

/Elisabeth

sIsTA ordeT...

Kära Faddrar! 

Stolta barn från vår skola på Renacer. Här samlas de för att 
påbörja sin marsch genom byn Cofradia för att fira nationald-
agen och sitt land, Honduras. Längst fram i paraden bär man 
budskapet ”Genom att utbilda oss förändrar vi Honduras”

Stort tack!
-för ditt stöd till 

Hopp för Honduras barn

Ge din gåva via Swish 123 470 16 37
eller PlusGiro: 57 75 17-6

Följ oss gärna på 
www.hoppforhondurasbarn.se 

och på 
facebook.com/Hondurasfriends


