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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.
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I julas fick ni möjligheten att ge en extra julgåva till arbetet i Honduras som handlade om utbildning.
Resultatet blev en mycket generös gåva som nu har kommit väl till användning när ett nytt skolår har
börjat i Honduras.
Möjlighet till utbildning skapar grunden för hopp om en
bättre framtid. I Honduras har man numera, sedan några
år tillbaka, skolplikt till och med nionde klass. Tyvärr
kämpar landet fortfarande mycket med att eleverna ska
klara sjätte klass med godkända betyg och än mer med
att få alla elever att komma tillbaka för att avsluta de tre
sista grundskoleåren. Orsaken till att inte alla lyckas ta
grundskoleexamen är många och kan skilja sig mycket
mellan eleverna.
Skolan på Renacer har under en tid kämpat med
ekonomin. Tillsammans med att en viktig givare valde
att stötta ett annat projekt har också skolverket i Honduras ställt olika krav på hur en grundskola får drivas.
Det handlar om allt från rektors- och lärarutbildning till
utbildningsplan för eleverna. Man är självklart glad över
dessa skolreformer och att landet tar ansvar för utbildningen som är barnens framtid. Men det har tagit tid och
varit kostsamt att uppfylla dessa. Eftersom Renacer är en
privatskola får de inte samma stöd från staten som den
kommunala och månadsavgiften blir då något högre för
eleverna på Renacer.

Skolan ligger i en fattig by och alla föräldrar har inte
möjlighet att skicka sina barn till Renacer även om de
skulle vilja. Vi vill inte att kostnaden ska vara ett hinder
för elever att få möjlighet till en bra utbildning därför
vill vi hålla månadskostnaden så låg som möjligt och
subventionerar därför avgiften. Men i slutet av förra
året samlade rektorn till föräldramöte på skolan för att
förklara situationen. Man frågade om det fanns möjlighet för föräldrarna att höja sin avgift lite för att skolan
skulle kunna fortsätta. Många föräldrar vill kämpa för
skolan och kunde tänka sig en liten symbolisk höjning av
skolavgiften.
I och med er fina julgåva har Renacer i år kunnat starta
upp ett nytt och spännande skolår. Vid skolstarten var det
76 elever inskrivna, det är 10 stycken fler än förra året.
Elever möttes av uppfräschade lokaler och några nya
lärare. Detta är vi mycket glada för!
Text: Louice Almqvist

Att göra saker tillsammans
är både utvecklande och roligt

Hälsa är ett ständigt omtalat ämne världen över. Vi blir
och mer stillasittande och behovet av motion och rörelse i
vardagen ökar i alla åldrar. I Honduras har borgmästaren
i huvudstaden Tegucigalpa satsat mycket på att aktivera
befolkningen. Parker har byggts inne i staden där barn
kan leka och vuxna promenera eller springa.
På Renacer har sport alltid varit ett stort intresse men som
på många andra platser så är det till största del fotbollen
som har fått det största utrymmet. Javier, föreståndare på
Renacer, och Cristian, före detta engelska lärare på skolan
och tränare i pojklaget i fotboll i Red Viva, har länge
känt att de vill göra något mer med sportaktiviteterna på
Renacer.
De allra flesta barnen tycker att sport och idrott är roligt
men det är inte alla som vill spela fotboll varje dag, menar
Javier. Vi vill att alla ska få möjlighet att göra något de
tycker om och upptäcka fler sporter och aktiviteter.
Tillsammans startade därför Javier och Cristian ett litet
sportprojekt för att uppmärksamma olika sorters sport och
möta barnens olika viljor och styrkor. De förklarar att de
vill att alla barn ska kunna göra en fysisk aktivitet de tycker
om men de vill också uppmärksamma sporter och aktiviteter som handlar om att tänka och om problemlösning.
Om någon tycker om att spela schack och är duktig på
det ska den få lika mycket tid och stöttning i det som den
som tycker om att spela fotboll, säger Cristian.

För att kunna komma igång med projektet vände de sig
till Hopp för Honduras barn och självklart ville vi gärna
vara med och stötta detta. En rolig och meningsfull fritid
har betydelse också för barnen i Honduras
Projekt har precis kommit igång och hittills har de kunnat
fixa iordning den gamla volleybollplanen och köpa in
volleybollar.
Fotbollsplanen
har jämnats till
och det har köpts
in fotbollsskor
och fotbollar.
I övrigt har man
investerat i
olika spel som:
schackbrädor,
Jenga, Fyra i
rad och Twister. Hittills har barnen visat stort intresse och
tycker det är roligt att testa olika sporter och aktiviteter.
Att göra saker tillsammans är både utvecklande och roligt.
Vi ser fram emot att följa projektet och se vad det finns
för olika talanger bland barnen som kan uppmuntras och
utvecklas.

Text: Louice Almqvist

SISTA ORDET...
Kära Faddrar!
Idag har vi en härlig sval dag vilket verkligen inte är
normalt i mars månad i Honduras, det är vanligtvis den
varmaste månaden på hela året. Men var i världen är
det normalt klimat idag…

Renacer är stolta över att två av våra tonårsflickor, som
i december tog studenten, valde att stanna kvar några
månader och arbeta som assistenter till två av
husmammorna innan de ska vidare för fortsatta studier.
Det är deras sätt att visa sin tacksamhet för allt dom fått
genom Renacer.

Ett nytt år har börjat och vi är i full gång igen med
alla våra aktiviteter. I februari när skolåret drar igång
återgår allt till det normala igen efter sommarlovet.
Eleverna på vår skola på Renacer möttes av nymålad
samlingssal, bibliotek och förskola. Dessa lokaler har
också fått nya fönster. Detta blev gjort med pengar ifrån
staten. Även våra gamla högstadielokaler har fått en
uppfräschning. Lokalerna används numera över
helgerna till distansstudier. Det är mycket populärt och
det finns drygt 100 elever.

Kenneth är en av våra tonåringar som nu har lämnat
Renacer för att hjälpa till i ett program som heter
“vuxenliv”. Det innebär att våra tonåringar får hjälp med
boende under ett år och stipendium för studier. Tanken är
att de under det första året ska söka eget boende, i många
fall tillsammans med en kompis, för att kunna klara av
hyran. Stipendiet fortsätter tills dom är klara med sina
studier. Denna fas i deras liv är mycket viktig och vi
tackar Gud för att våra barn får dessa möjligheter.

Ifrån Corozal sjuder det av liv när nu församlingen
arbetar med 150 barn extra. Detta med stöd ifrån
Compassion, en internationell organisation. Digna
hälsar och säger att inspirationen inte har avtagit utan
lärare och barn trivs tillsammans.

Vi lever i en mycket orolig värld och ingen vet vad som
väntar i morgon, inte heller var i världen. Trots det litar
vi till Honom som har omsorg om var och en av oss
vart vi än befinner oss. Visst upplever vi Hans omsorg
och beskydd.

Clementina kämpar emot svårigheterna som uppstår i
torktiden, men dom har lärt sej att inte slösa med den
dyrbara varan som ju vattnet är i Honduras.

Tacksamheten till er alla är
stor och därför sänder alla
barnen med en stor kram.

Ifrån daghemmet är det positiva rapporter. Vår fina
småbarnsavdelning, Margareta, är fylld av små söta
bebisar. Det är längesen vi hade så fullt så nu behövs
det fler spjälsängar så alla kan vila skönt.
Esperanza är glad över att se att Debora projektet
utvecklas och de som har blivit hjälpta vill nu hjälpa
andra kvinnor i behov. Vår arbete ger ringar på vattnet.

/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

