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Kära Faddrar!
Efter en härlig eftermiddag med besök av fyra
egresados (f.d. renacerbarn) och deras familjer, sitter
jag här och försöker samla tankarna och ta in alla
intryck. Ute är det strålande sol och efter barnens
glada skratt hörs nu endast fågelkvitter. Hoppas att ni
alla har börjat det nya året med inspiration att fortsatta
att stödja Hopp för Honduras barn. Behoven blir
större för varje år på grund av den stora arbetslöshet
som finns i landet. Som många av er vet har vi haft en
tuff tid sedan valkampanjen förra året. Men vi inom
Programas Infantiles låter inte denna dystra prognos
ta ifrån oss glädjen att se de fina resultaten av vårt
långvariga arbete.
I förra veckan fick jag besök av Merlin som vuxit upp
på Renacer. Hon kom och hälsade på tillsammans med
sina fyra syskon. Familjen
var tidigare splittrad på
grund av en alkoholiserad
fader. Merlin var endast
dryga 2 år gammal när hon
fick flytta in på Renacer.
På Renacer fick hon växa
upp i en trygg miljö och
utbilda sig och hon lämnade
Renacer när hon var 18 år.
Idag har hon hunnit bli
25 år, gift och har en dotter
på 4 månader. Eftersom
hon bor i El Salvador blir
det inte så ofta hon kommer

på besök så det har varit extra roligt att få ha henne
här under en vecka. Merlin hälsar till er alla och säger
att hennes tacksamhet är stor för att hon blev räddad
från en tuff situation. På Renacer fick hon möjlighet att
utvecklas till den hon är idag, en ansvarsfull mamma
som vill ge sitt barn det bästa.
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Hopp om en bättre framtid

Ständigt blir vi påminda, genom de positiva resultaten
inom samtliga projekt, att det lönar sej att kämpa för
det goda. Med Guds hjälp har vi nu startat upp ett nytt
år inom Programas Infantiles och har, även i år, tro på
att det goda ska övervinna det onda. Naturligtvis skulle
vi inte kunna nå så många barn och familjer utan ert
stöd.Vill uppmana er att inte tappa gnistan. Låt oss
hålla Programas Infantiles lampa brinnande.

Tag emot en
tacksam hälsning
från samtliga projekt.
/Elisabeth

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
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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: 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

Suyapa är ett slumområde i utkanten av huvudstaden, Tegucigalpa. Området är extremt fattigt och bland de
boende i området är många ensamstående mammor och deras barn. Det var här, i Suyapa, allting började,
en gång för över 40 år sedan.
En svår situation för ensamstående mödrar i Honduras är
att många inte har möjlighet att arbeta eftersom de måste
vara hemma
och ta hand
om sina barn.
För dessa
mödrar
finns därför
möjligheten
att lämna sina
barn på vårt
daghem och
vår förskola. Till de familjer som har barn i skolåldern
erbjuds barnen att efter skolan komma till daghemmet
där de får mat och hjälp med sina läxor.
Mycket har hänt under alla dessa år och man har gått
från att vara ett soppkök för orkanoffer till daghem,
förskola och mödraprojekt. Under arbetet med
daghemmet såg de ett stort behov av att hjälpa de
ensamstående mödrarna att bryta onda cirklar och hjälpa
dem till att kunna hjälpa sig själva. År 2001 startade
mödraprojektet Debora upp med 28 mödrar, 1 mormor
och 81 barn. Under de 17 år man arbetat med projektet
har ett hundratal personer passerat och idag arbetar man
med 31 mödrar och 59 barn.
Visionen med arbetet är att kunna erbjuda dem hjälp
med det de behöver i just deras livssituation just nu.
Framför allt har
det handlat om
hjälp med studier,
ekonomi och annan
stöttning i livet. Tre
personer jobbar med
projekt, grundaren
Esperanza,
assistenten
Maria, som
främst hjälper de äldre barnen med läxläsning, och
en amerikansk missionär, Kimberly. Tillsammans gör
de regelbundna hembesök för att möta familjerna i
deras vardag, se till att barnen växer upp i en lämplig
miljö och hjälper mammorna planera för att ta hand
om sitt hem. Då flera mammor kommer från trasiga
förhållanden och har en tuff bakgrund erbjuds de
själavård. På månadssamlingarna träffas alla och de
får möjlighet att dela med sig av sina livserfarenheter
och hjälpa varandra. Det anordnas även utflykter för
hela familjerna där de kan komma bort en stund från
vardagens utmaningar och bygga på sina relationer.

Många utav de barn som fått hjälp genom Debora
studerar idag på universitetet och flera av dem har också
bildat egen familj.
En person som har
funnits med under
hela resan är vår
eldsjäl, Esperanza.
Ett mycket passande
namn på en person
vars hjärta brinner
lite extra för utsatta
människor i behov.
Esperanza betyder
nämligen hopp och
det är precis vad
hon sprider till de
ensamstående mödrar
och utsatta barn som
hon dagligen träffar i verksamheter och ute på gatan.
Hopp om en bättre framtid.
Text: Louice Almqvist
Foto:Privat
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Mödraprojektet Debora förändrade Marcias liv
En av de första mödrarna som fick hjälp genom Debora
är Marcia Elisabeth Cardona. Som många andra unga
mammor i Honduras blev hon lämnad av barnens far
och levde som ensamstående till flera barn.
Eftersom det inte finns någon fungerande barnomsorg i
landet blev hon tvungen att lämna barnen ensamma på
dagarna då hon behövde gå och arbeta. Hade hon tur
kunde hon ibland lämna barnen hos grannen.
Situationen var ohållbar och hon kände under flera
år att hon var i behov av hjälp. Hon lärde känna en
kvinna i området som tog med henne till daghemmet i
Suyapa. Marcia fick där träffa Esperanza och det blev
början på en resa av förändring i Marcias och hennes
barns liv. ”Jag kan bara säga att jag är så tacksam över
att ha fått lära känna Esperanza. Hon blev bron över
till ett nytt liv.”
Det är en något trött Marcia vi hör berätta om sitt möte
med mödraprojektet Debora. Hon har precis kommit
till daghemmet efter en lång dag av arbete. Men trots
att hon är trött kan vi se att det lyser om henne när
hon får prata med Esperanza, hon utstrålar lycka och
tacksamhet. Och i hennes röst hörs att det finns hopp
om att det kommer bli bättre och bättre för varje
dag. ”Innan jag kom med i mödraprojektet var jag

okontrollerad och visste inte hur jag skulle ta hand om
mina barn. Jag var alltid arg och irriterad på dem och
straffade dem för minsta lilla sak de gjorde. Visst tog
jag hem mat till dem, gav dem kläder och tvättade dem
men nu i efterhand ser jag att jag inte fanns där för dem
på det sättet de behövde mig. Debora hjälpte mig förstå
att jag var tvungen att ändra på min attityd. De lärde
mig hur jag skulle prata med mina barn och hur jag bäst
skulle ta hand om dem.”
Marcia jobbade under en period som assistent i köket
på daghemmet och fick snabbt kontakt med andra
mödrar i samma situation. Hon fick en nära relation till
Esperanza och med tiden ändrades hennes familjesyn
och attityd till livet. Hennes barn fick möjlighet att gå i
skolan och idag har hennes äldsta barn tagit examen på
universitetet. Hennes dotter har även hon utbildat sig
och har egna barn som går på daghemmet under tiden
hon arbetar.
”Tack alla som gör det möjligt för oss att få hjälp. Störst
tack till Esperanza som tror på oss och tar hand om oss.”
Text: Louice Almqvist
Foto: Privat

