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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
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Tfn: 036-652 30
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Swish: 123 470 16 37

Den 10 september är det barnens dag. I Honduras uppmärksammas den och man firar stort. En dag då barn
bör får vara barn. Vi på Hopp för Honduras barn tycker att varje dag är barnens dag. Alla 365 dagar om
året borde vara dagar då barnen står i centrum, det är det budskapet vi vill förmedla med våra projekt. Barnens
vilja, tankar, åsikter, rättigheter och drömmar är viktiga varje dag. I vårt arbete vill vi dagligen möta dem på deras
nivå i kampen om att bygga en stabil grund och ett hopp om en bättre framtid.
Ett av våra viktiga projekt i detta arbete är skolan på
Renacer. Utbildning är ett viktigt verktyg för att kunna
bygga en stabil grund. På Renacerskolan vill vi inte
bara skicka med barnen akademisk kunskap utan vi vill
även fokusera på att ge dem en bra värdegrund, hjälpa
eleverna att utvecklas till de individer och personligheter
de är. Det är viktigt att se var och en av eleverna och få
dem att känna sig viktiga och älskade precis som de är.
Varje elev står i centrum.
Efter några tuffa år för skolan, med bland annat ändringar
i skolreformen och förlorad ekonomisk support, känns
det fantastiskt att nu fått in positiva rapporter. Vi har hört
från både personal och föräldrar att skolan fungerar bra.
Föräldrarna är nöjda med undervisningen, personalen
trivs med varandra, eleverna och arbetsplatsen. Men
framför allt, barnen tycker om att gå till skolan. De
utvecklas och gläds över sina framgångar. Så vad är det
som har gjort att skolan är där den är idag? Vad är det
som utmärker den framgång de fått den senaste tiden?
Vi har pratat med några lärare och elever för att se hur de
ser på det hela.
Noly har arbetat på skolan i snart
fyra år. Hennes första jobb efter
examen var på Renacer och hon blev
positivt överraskad av arbetslivet.
- Att ha fina och stöttande kollegor,
som dessutom delar din tro, är mer
betydelsefullt än man kan ana. Man
blir motiverad till att alltid göra sitt
bästa och ge lite extra för att barnen
ska få det så bra som möjligt.
För att få ett arbete att fungera
behöver alla parter samarbeta och
Noly nämner särskilt samarbetet
med barnhemmet och föräldrarna. Hon berättar att tack
vare samarbetet och stöttningen de får från rektorn
skapas det automatiskt en härlig arbetsmiljö som alla lätt
trivs i.
- Rektor Rosa är vår främsta förebild, både när det gäller
personlighet och arbetsmässigt. Hon får oss att arbeta som
en enad grupp och ställer alltid upp när vi behöver henne.
Förskolläraren Paola och har jobbat på skolan i snart tre
år. Paola studerade på skolan som elev och känner sig
som en del av skolan, därför var det ett självklart val att
söka jobb där efter att hon tagit examen.
- Skolan erbjuder sina elever bra utbildning byggd på
goda värdegrunder och principer.
Hon tror att anledningen till att arbetslaget fungerar så
bra är för att det finns strukturerade principer och alla

har samma prioritet
i arbetet - att se
lyckliga barn.
Lärarna är unga och
har förväntningar att
se nya förändringar
i skolsystemet
genom klara och
tydliga riktlinjer för
att uppnå målen.
Målet är att ge
eleverna utbildning
och utveckla deras
kunskap.
- Det bästa med att jobba på Renacerskolan är att se
barnens glädje, entusiasm, deras mod i alla aktiviteter
och hur vi kan se livet genom deras ögon. Men det allra
finaste kanske ändå är att vara tillsammans med dem i
motgång och medgång och fira tillsammans med dem när
de uppnår sina mål.
Paola tycker inte att det finns några oklarheter i varför
man bör välja att gå på Renacerskolan.
- Vi är en skola med goda principer och vår
utbildningsnivå ligger högt över den kommunala skolans.
Vi förbereder våra elever på att bli en del av samhället.
Vår utbildning är formad som en guide för att visa på hur
de kan bli bättre människor för vårt land.
Något som lockar väldigt många elever och som lärarna
ser som deras främsta styrka är att skolan kan erbjuda
extra valbara kurser. Eleverna ges, utöver grundläggande
utbildning, även klasser i musik, datorkunskap och
bibelkunskap. Även engelska lektionerna sker på en
mer avancerad nivå för att ge eleverna färdigheter i ett
B-språk. Dessa kurser är unika för Renacerskolan och
svåra att hitta på andra närliggande skolor.
Vi ställde även några frågor till några elever på skolan.
Vad är det som är så bra med utbildningen på
Renacerskolan?
Angel 10 år: - Lärarna tar sig tid att verkligen prata med
oss. Jag tycker om alla mina ämnen, jag tycker verkligen
om alla lektioner och lärare vi har.
- Lärarna visar respekt för oss elever, de är snälla och
duktiga på att lära ut, säger Angie 11 år.
- Jag gillar verkligen skolan. Den är rolig och vi elever
får utveckla våra kunskaper, tillägger Valeria 11år.
Varför är Renacerskolan så speciell?
- Framförallt för att lärarna är så duktiga, säger Angel
och Angie samtidigt.

Keren 10 år tillägger: - Men också för att det är bara på
denna skola som man får lära sig datorkunskap, musik
och bibelkunskap.
- När vi har haft engelskalektion känns det som att vi
verkligen har lärt oss att prata engelska. Ibland pratar vår
lärare engelska med oss utanför lektionerna, det är roligt,
säger Valeria.
Skulle ni rekommendera andra barn att gå på denna
skola?
Angie som har gått på flera olika skolor säger snabbt:
- Jag skulle rekommendera skolan till alla mina vänner
för lärarna och skolan är mycket bättre än de andra
skolorna. Vi lär oss mycket, lärarna hjälper oss och man
får många snälla kompisar.
- Om någon frågar mig om skolan säger jag alltid att den
är så bra, det är den bästa skolan för vi har alltid roligt,
säger Angel.

Angel Osiel Carias Valladares

Angie Nicolle Fuentes Alvarez

- Jag har pratat med många barn i byn om att börja på
Renacerskolan, jag hoppas att deras föräldrar låter dem
börja här nästa år, avslutar Keren.
Lärarna tror starkt på skolans framtid. Under de senaste
åren har de sett skolan växa och tillsammans gör de
allt de kan för att skolan ska kunna fortsätta växa och
utvecklas varje år. De kan se framför sig hur familjerna i
byn köar för att deras barn ska få en plats.
- Vi kommer få förtroende av föräldrarna att ge deras
barn en god utbildning. Med det förtroendet i ryggen kan
vi erbjuda de bästa förutsättningarna för eleverna och vi
kommer att vara det bästa valet för deras barn. Skolan
kommer att bli mycket välsignad, avslutar Paola innan
hon går och ringer in för andra lektionen.
Text: Louice Almqvist, Foto: Cristian Carias

Valeria Sofia Raudales Diaz Keren Hillary Estrada Marquez

..............................................................................................................................................................................................

Hopp för Honduras barn på Bergets dag i Taberg

Den första september var det dags för vårt
årliga event på Bergets dag i Taberg. Vi var
på plats med vårt tält där vi sålde våfflor och
sockervadd och hade ett chokladhjul. Det
var många besökare denna soliga höstdag.
Alla inkomster gick oavkortat till Hopp för
Honduras barn.

Text: Louice Almqvist
Foto: Daniel Carlsson

SISTA ORDET...
Kära Faddrar!
Vilken sommar ni har haft! En sommar som går till
historien. Det gläder mig att ni har kunnat njuta av sol
och bad. Jag har läst att det tyvärr även har varit stora
skogsbränder runtom i landet men det blir ju som en
följd av torkan. Här i Honduras har vi tyvärr årligen
stora bränder.

men daghemmet i Suyapa har sedan några år inte utsatt
de små barnen för den gassande solen.

Återige har vi kommi fram till andra halvan av året
och man ställer sig samma fråga, vart tar tiden vägen?
Inom Programas Infantiles (PI) jobbar man på för fullt
för att hinna med alla aktiviteter innan året går mot sitt
slut. Vid denna tiden på året handlar det till stor del om
nationaldagen den 15 september. På skolan Renacer tränas det för att medverkar i den gemensamma marschen
som går genom byn för att fira nationaldagen. Eleverna
ser fram emot denna dag för hela byn är där för att titta
på deras uppvisning. Och spänningen fortsätter för
eleverna. Efter nationalfirandet är det dags för skolans
läger som i år kommer att vara i fyra dagar och tre
nätter. Tidigare har det bara varit två dagar och en natt.
Många av eleverna har inte stora möjligheter att åka på
utflykt, därför är skolans läger mycket uppskattat.
Vi hoppas och tror på oförglömliga dagar för båd barn
och vuxna.
Corozals förskola förbereder sig också för att marschera genom byn tillsammans med de övriga skolorna. Vår förskola brukar utmärka sig i att vara den
mest välplanerade. Lärarna är mycket duktiga på att
organisera och många runtomkring uppskattar deras
arbete. Skolbarnen i Rincon marscherar med sin skola

Trots ekonomiska och politiska problem fortsätter vi
framåt. Inget kan stoppa oss ifrån att kämpa för barnens rättigheter. Gud älskar dessa barn mer än vad vi
kan göra. Det är en stor förmån att få vara med i detta
härliga verk.
Vi härifrån önskar er nu en härlig höst med alla vackra
färger som naturen kläder sig i när bladen byter färg.
Snart startar regnperioden här och det brukar vara lite
omvälvande med översvämningar och orkaner. Men
vår förtrösta står till Honom som har skapat himmel
och jord och vi ber att vi även i år ska bli bevarande
från katastrofer.
Tack för att ni finns där långt borta och månadsvis
skickar ert bidrag som betyder att liv räddas till en
bättre tillvaro.

Vi alla ifrån PI hälsar med
massor av solvarma kramar.
/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

