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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

Utbildning

- vägen till en framtid
Foto: Louice Almqvist

Christopher Gomez
Christopher är ett av fyra syskon som bor tillsammans med
sin ensamstående mamma i Rincon. Innan Christopher ens
hunnit fylla ett år gammal tog hans mamma med honom och
hans två äldre syskon till ”El comedor Salem”, vår fritidsverksamhet i Rincon. Emellanåt hjälpte hans mamma till i köket
och andra dagar tog Christophers storasystrar med honom till
fritidsverksamheten medan mamman jobbade.

Första dagen i skolan var stor för Christopher, han hade väntat länge på
att få bli stor och lära sig läsa och räkna. Han tyckte om skolan och när han klarat av
grundskolan var det en självklarhet för honom att studera vidare.
Genom Programas Infantiles fick han hjälp ekonomiskt med transportkostnaderna och
förra året tog han examen inom IT. I augusti i år flyttade han till Tegucigalpa för att läsa
en kurs till motorcykelmekaniker. Under tiden han läser får han bo på vårt daghem i
Suyapa där han även får mat.
Text: Louice Almqvist Foto: Clementina Zelaya

Nora Contreras
Nora kom till Renacer år
1995 tillsammans med
sina fyra syskon och hon
är den yngsta i syskonskaran. På grund av att
pappan var alkoholist
hade inte familjen en
permanent plats som de
kunde kalla sitt hem. En
av barnens farbröder var
ständigt orolig för sin
storebror och inte minst
för sina brorsbarn.

Foto: Louice Almqvist

En dag fick han höra
talas om Renacer och tog kontakt med oss. Vi hade
plats för barnen och de kom till oss. På Renacer fick
de en trygg uppväxt och en plats de kunde kalla hem.
Idag är Nora 24 år och studerar till sjuksköterska på
universitet som är en utbildning på fem år. Innan hon
började plugga var hon en tid volontär på Renacer och
därefter har hon haft en del småjobb. Men drömmen om
att studera till sjuksköterska fanns i hennes hjärta. Tack
vare ett stipendiat och omtänksamma människor som

öppnar upp sina hem
för andra kunde hennes
dröm förverkligas. När
hon är klar med sin
utbildning är hennes
önskan att arbeta som
volontär på något av
Programas Infantiles
projekt för att på så
sätt kunna ge tillbaka
lite av allt det hon själv
har fått genom Renacer. Därefter vill hon
arbeta på det allmänna
sjukhuset där behoven
är mycket stora.

Foto: Elisabeth Johansson

Hade Nora inte kommit till Renacer hade hon med
all sannolikhet idag inte studerat till sjuksköterska.
Glädjen är stor när vi kan se alla fina resultat av vårt
arbete. Utbildning är nödvändigt för att kunna bryta
den onda cirkeln som dessa barn kommer ifrån.
Text: Elisabeth Johansson

Jeison Alvarez
Jeison är 20 år gammal och även han har funnits i vår verksamhet i Rincon under
många år. Som så många andra är hans mamma ensamstående och han bor
tillsammans med sin mamma och sina fyra syskon i byn.
När han var fyra år gammal började han komma till vår matsal för att få mat, lite
kläder och leka med kompisar. Efter att Jeison sedan började skolan fortsatte han och
hans syskon att komma till matsalen efter skolan för att äta sig mätta och få hjälp med
läxorna. Som för alla ensamstående föräldrar är det svårt att få tiden att räcka till för
alla fem barnen. Att barnen kunde komma hem mätta och med läxor gjorda, gör vilken
förälder som helst varm i hjärtat, så också för Jeisons mamma. Tack vare att Jeison
kunnat få hjälp att ta sig igenom grundskolan har han kunnat studera vidare och idag
utbildat sig inom IT.
Text: Louice Almqvist Foto: Clementina Zelaya

Signe Henriquez

Foto:
Elisabeth Johansson

När Renacer startades,
den 17 juni 1985, fanns
det en liten orolig flicka
med i den första barngrupp som Renacer
startade. Den lilla flickan
hette Claudia och var då
7 år gammal. Hon hade
blivit övergiven av sina
föräldrar och kommit
till ett statligt upptagningshem i väntan på
placering. Socialtjänsten
tog kontakt med oss för
att höra om det fanns
plats för denna lilla
flicka som aldrig hade
fått uppleva tryggheten i ett hem. Renacer var i uppstarten och det var just barn i Claudias situation som
Renacer grundats för och hon fick flytta in hos oss.

Idag är Claudia gift och har tre barn. Hennes äldsta dotter heter Signe och har nu fyllt 20 år. Signe
har under hela uppväxten haft en nära kontakt med
Renacer som sin mammas familj. Hon har också
gått i skola hos oss och fått en grund i engelska och
datorkunskap. Möjligheten att tidigt få studera dessa

ämnen väckte hennes
intresse för att idag studera till systemingenjör på
universitet. När hon tagit
examen vill hon fortsätta
studera till Webbutvecklare. Hennes dröm är att
kunna ett få jobb och på
så sätt hjälpa sin familj
ekonomiskt.

Foto: Elisabeth Johansson

Claudias svåra situation
som barn förändrades när
hon kom till Renacer. Hon
fick trygghet, kärlek och
möjligheten att se värdet
i att ha en familj. Hon har
kämpat hårt för att kunna
ge sina barn en bättre start
i livet. Tillsammans med
sin man har de kunnat ge
sina barn ett hem och möjligheten till att utbilda sig.
Även i denna familj har hopplösheten förvandlats till
ett liv med möjligheter. Vårt arbete ger frukt och vi
ser vikten av att ge våra barn möjligheten till studier
som har stor betydelse för att de ska kunna påverka
sitt fattiga land till en förändring.
Text: Elisabeth Johansson

Tack för att du har varit med om att förvandla dessa familjer och många andra. Utbildning och arbete
är nödvändigt för att Honduras ska kunna utvecklas och komma ifrån sin fattigdom.

SISTA ORDET...
Kära Faddrar!
Det har hunnit bli december, vi firar advent och det är
dags för årets sista fadderbrev. Häromdagen firade vi att
daghemmet i Suyapa funnits i 38 år och jag vill berätta
hur det var från början. Inget startas upp av sig själv, allt
har en början.
År 1974 drabbades landet av en svår orkan och vår organisation ställde då upp för att hjälpa de familjer som hade
blivit av med sina hus och som tilldelats tomt på en plats
som heter Suyapa. En dag var det min tur att resa upp med
matpåsar. Vad jag såg tog hårt på mig, det var familjer
som inte hade fått med sig mer än kläderna de hade på sig
när floden tog allt de ägde. Varje familj fick försöka att
hitta plastskynke eller en kartongbit, för att bygga skydd
mot sol och regn. Det var ett fullständigt kaos. Massvis
med barn sprang omkring och grät av hunger och förmodligen av rädsla. De hade ju plötsligt blivit förflyttade ifrån
sitt hus och den miljö de var vana vid.
Vi fick en liten fallfärdig lokal, där vi inredde en klinik
samt kök. Så var vårt hjälparbete igång. En kvinnogrupp
hade organiserats som kokade välling till barnen och till
kliniken kom det människor med alla slags behov. Jag vill
berätta om några som är en frukt av arbetet.
En kvinna som kom till firandet av vår klinik berättade att
alla hennes barn har studerat vidare, vilket gett dem bättre
förutsättningar och möjligheter än hon själv haft för att
skapa en tryggare framtid. Vilken glädje och stolthet att
som mamma kunna få berätta om det.
En annan kvinna berättade att hon var en av de barn som
kom varje dag för att få sitt glas välling och en bulle. Den
kärlek hon möttes av gjorde att hon började fundera på var
den kom ifrån och varför dessa människor som inte kände
henne ville göra det de gjorde.

Allan var endast några månader när han kom till daghemmet och idag arbetar han och hans familj uppe i en
bergsby utanför Tegucigalpa. Han fortsätter att hjälpa
barn i svårigheter i sin tjänst som pastor. Att vårt arbete
som startade upp för 38 år sedan skulle ge dessa ringar
på vattnet och hjälpa barn och familjer idag hade vi inte
kunnat ana. Vilken glädje att hjälp blir till självhjälp och
att barnen vi hjälpte nu vuxit upp och kan hjälpa nästa
generation som lever i svårigheter. Allt det tuffa vi fått
passera under 38 år, för att idag kunna glädjas över dessa
fantastiska berättelser, är betalning nog för allt arbete.
Det lönar sig alltid att hjälpa människor i svårighet till
ett bättre liv. Jag önskar att ni hade kunnat vara med och
känna den underbara stämning firandet gav. Tacksamheten är stor och föräldrarna stod i kö för att tacka för vad
daghemmet har betytt och betyder för deras familjer. Utan
ert stöd hade människor inte kunnat se en ljusare framtid
och vi hade inte kunnat ge alla dessa personer ett hopp.
Förra veckan var det avslutning för alla förskolebarn på
våra samtliga förskolor. Det är härliga fester då familjerna
ställer upp, för det är en viktig dag, den första examensdagen för deras barn. Vi är fyllda av inspiration att
fortsätta vårt viktiga arbete inom Programas Infantiles.
När vi ser resultaten kan vi inte annat än att ta nya tag
och fortsätta. Jag hoppas innerligt att du också känner likadant, vi kan inte sluta nu utan vi måste fortsätta
framåt, det handlar ju om att rädda människoliv!
Tack för ditt viktiga stöd
under år 2018. Ifrån samtliga
projekt inom PI önskar vi er
alla en Fridfull Julhögtid, Feliz
Navidad y un Prospero Año
Nuevo.

Köket förvandlades 1979 till det underbara daghem och
förskola samt Deboraprojektet som vi idag har. En tuff
start på ett fantastiskt arbete där vi dagligen möter kvinnor
och barn som blir frukt av vårt arbete.

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

/Elisabeth

Följ oss gärna på
www.hoppforhondurasbarn.se
och på
facebook.com/Hondurasfriends

