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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 mer 

Årets viktigaste julklapp



När man åker in i den stadsdel som Rincon ligger i 
står det på en skylt ”Välkommen till Nacome, solens 
flickvän”. Det förklarar klimatet i området väldigt bra 
då det är bland de soligaste och varmaste områdena i 
Honduras, ett så kallat savannklimat. Det är till större 
delen av året väldigt torrt och medeltemperaturen ligger 
upp mot 34 grader. Men när det regnar så regnar det 
ordentligt och vägar spolas bort. (Medelårsnederbörden 
i Sverige ligger på strax över 500 mm medan den i södra 
Honduras nästan når 1900 mm). Mot norr är det kuperat 
med lite kullar och berg men större delen är platt och 
rik på jordbruk. Omgivningar runt Rincon beskrivs som 
”mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet”. 
Rincon är också ett av de fattigare områdena i landet och 
analfabetismen är utbredd hos både vuxna och barn.

Detta område är en typisk landsbygd med många 
jordbrukare vilket innebär långa avstånd och många barn 
har en lång väg att gå när de ska till skolan. I Honduras 
har man inte samma förmån som i Sverige där barnen får 
mat i skolan utan varje barn får ta med sig sin egen mat. 
En del barn har ingen mat att ta med sig och den långa 
vägen från skolan gör dem hungriga och trötta. De såg ett 
stort behov av att hjälpa dessa barn och öppnade år 1972 
en matsal som barnen fick komma till och äta ett mål mat 
efter skolan. Eftersom många vuxna är analfabeter har 
de svårt att hjälpa barnen med sina läxor. Detta gjorde 
att man utvecklade verksamheten till att inte bara servera 
mat utan även hjälpa barnen med de läxor de hade med 
sig från skolan. 

Under de 45 åren fritidshemmet har funnits har det växt 
och utvecklats och idag har man närmare 70 barn som 
kommer för att få sig ett mål mat efter skolan. 

Många utav barnens mammor hjälper till i köket men 
behoven är ständigt stora. För två år sedan var Tage 
Gamerius och Annica Almqvist och besökte Rincon och 
fick då se en hel del renoveringar och upprustningar 
som gjorts. Nu är man inne i fas två av upprustningen 
av lokalerna och när vi pratade med Clementina senast 

ville hon skicka en hälsning: ”Som föreståndare för 
fritidshemmet Salem vill jag i barn och föräldrars namn 
tacka för att ni troget hjälpt oss under alla dessa år. Hopp 
för Honduras barn tillsammans med Elisabeth Johansson, 
är mycket speciella för oss och vi önskar er all lycka och 
välgång”. 

I samtalet berättar hon även att de är i behov av att 
köpa in nya stolar och bord. Avloppssystemet har slutat 
att fungera så det är återigen dags för att gräva en 
ny avloppsbrunn. Läxläsningsrummet skulle behöva 
kompletteras med nya böcker och skolmaterial liksom 
även lekrummet behöver fyllas på med nya leksaker. 

Nu gör vi in en julinsamling till barnen i Rincon.  
Vill du vara med? 

Du kan ge din julgåva via Swish: 123 470 16 37,
eller via vårt PlusGiro: 57 75 17-6. 
Märk med Julgåva Rincon. Tack för din gåva! 

Text: Louice Almqvist
Foto: Annica Almqvist

Om man åker 70 km sydväst ut från Tegucigalpa kommer man till ”Departamento de Valle”. Det är ett 
mindre område i södra delen av Honduras med kust mot Stilla havet och som gränsar till El Salvador, det är 

också här den lilla orten Rincon ligger.



Insamlingen blev över förväntan! 

Det blev en fin dag tillsammans och vi lagade 
svenskinspirerad mat och gjorde ett försök till en 
jordgubbstårta. Telefonen ringde i ett med alla som ville 
lyckönska Elisabeth på högtidsdagen och huset fylldes 
av fina blomsterarrangemang.

Insamlingen till hennes 
70 års present blev 
över förväntan och 
pengarna räckte till 
det lilla lusthus hon 
önskade sig, plus 
mycket mer. Det räckte 
till att bygga en helt ny 
park på Renacerskolan. 
Gungställningar, 
bord och sittpallar, 
klätterställning och 
massa träd och växter. 

I samband med att man firade nationaldagen i mitten 
av september hade man också invigningsfest av den 
nya parken. Skolans musikkår spelade, eleverna 
hade uppvisning och Elisabeth fick officiellt inviga 

parken genom att klippa bandet som man satt upp vid 
bron över till parken. Festen avslutades med lite lätt 
mingelmat och lek i de nya lekställningarna. Parken 
uppskattas väldigt mycket av både lärare och elever. 

Lärarna har flyttat ut delar av undervisningen i parken 
för att inspirera eleverna och hitta nya sätt för enklare 
inlärning. Fantastiskt att parken kan komma till 
användning för så många. 

Elisabeth, tillsammans med lärare och elever, tackar så 
hjärtligt för gåvan.

Text: Louice Almqvist
Foto: Privat

Den 20 maj fyllde Elisabeth 70 år och jag hade förmånen att få fira denna dag tillsammans med henne och hennes 
honduranska familj. Hon hade själv önskat att det inte skulle bli något större firande utan ville vara tillsammans 
med familjen. 



Vi är nu inne i slutspurten på detta år och precis som i 
Sverige innebär det en månad fylld av aktiviteter och 
skolavslutningar.

Här i landet så har vi en mycket spänd situation 
politiskt. Det började efter valet som hölls söndagen 
den 26 november och allt har sedan dess varit 
turbulens. Utegångsförbud, viktiga vägar är tagna av 
demonstranterna, plundring av affärer etc. Jag har varit 
med om mycket turbulens under mina år i Honduras, 
men denna är den värsta. Trots allt detta är vi positiva 
när vi ser tillbaks på året som gått. Vårt arbete har inte 
påverkats av oroligheterna.

Trots den dystra inledningen så har vi många 
ljusglimtar från vårt arbete.I fredags hölls den årliga 
avslutningen på förskolan i Suyapa. Alla statliga 
förskolor fick ställa in sitt firande på grund av 
situationen. Men i Suyapa firade man med pompa och 
ståt och tackade Gud för ytterligare ett år av Hans 
trofasthet. I Corozal har man också, tillsammans med 
elevernas familjer, firat skolavslutning med högtidsfest. 

Nu på lördag är det dags för skolan ute på Renacer att 
ha skolavslutning. Vi har fått ändra tiden på grund av 
utegångsförbudet som träder i kraft vid klockan 20.00 
på kvällen. Men det kommer bli minst lika bra att fira 
på dagen. 

Till sist vill jag berätta att min gåva jag fick till 
70-årsdagen blev till stor glädje. Jag säger stort tack! 
Det räckte till ett lusthus och att göra iordninge parken.
En utav våra elever som nu går ut sjätte klass säger 
att hon kommer att sakna parken. Ett bra betyg på hur 
lyckad investeringen blev. Tack än en gång!

Vi är nu förväntansfulla inför nästa års reparation av 
lokalerna i Rincon. Behoven är stora och ert intresse att 
vilja vara med och hjälpa till och ge en extra slant till 
detta arbete är tacksamt välkommet.

Barn samt personal önskar er en härlig julhögtid 
samt ett Gott Nytt År.

Tacksamheten till er alla är 
stor för ert stöd under 2017.

/Elisabeth

sIsTA ordeT...

Kära Faddrar! 

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


