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Fest på fritidshemmet i Rincon
när renoveringen äntligen var klar!
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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
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I senaste brevet skrev vi om julgåvan 2018 som bidrog till utbildning och nystart för skolan i Renacer. I detta
brevet kan ni läsa om hur vi med julgåvan från 2017 har kunnat rusta upp vårt fritidshem i Rincon.

När vi för ett och ett halvt år sedan berättade om arbetet i
Rincon var de inne i fas två av den stora upprustning och
renovering som pågår av fritidshemmet. De saker som då
stod högst upp på föreståndare Clementinas önskelista
var bland annat en ny avloppsbrunn, nya stolar och bord,
komplettering av böcker, skolmaterial och leksaker.
Genom julgåvan kunde vi vara med och bidra till delar
av renoveringen och man har nu avslutat den andra
fasens renoveringar.
Arbetet med upprustning av fritidshemmet har pågått
i några år och fortfarande finns det saker kvar att
färdigställa. Att arbeta med större byggnationsprojekt
ute på landsbygden, på en plats som Rincon, har sina
utmaningar. Till att börja med har vi klimatet som här i
söder oftast är extremt varmt och torrt. Och är det inte
för att det är för tungt att jobba i den tryckande hettan,
regnar det så mycket att vägarna spolas bort och varken
material eller arbetare kan ta sig till den lilla byn. På
tal om byggmaterial är det både svårt och dyrt att få
tag på. Det är en lång väg in till närmsta samhälle eller
stad för att handla och har man tur finns allt material
hemma, annars måste det beställas till affären och

därefter ska någon med bil kunna åka in och hämta det.
Alla gör sitt bästa för att arbetat ska bli bra och under
andra fasen kunde många av Clementinas önskningar
uppfyllas. Bland annat är den nya avloppsbrunnen grävd
och gjuten, utsidan på huset har fått nya fina färger,
läxläsningsrummet har fått nytt material och inredning
och nya leksaker finns nu att leka med. Samtidigt som
det kom volontärer för att hjälpa till med renoveringen
passade de på att fira renoveringen tillsammans med hela
fritidshemmet. Det fanns piñata och det anordnades lekar
för barnen.
Detta är den vardag Clementina och de andra i Rincon
lever i. Clementina möter oss alltid med ett leende,
smittande positivitet och en innerlig tacksamhet. ”Min
enda önskan är att kunna ta emot och hjälpa de barn
som vill komma till oss. Alla de personer som på
något sätt hjälper oss med det arbetet ska ha stort tack
för den insats de gör. Stort tack för er gåva, från mig
personligen, personalen och framförallt från alla barn.”
Text: Louice Almqvist

Hondurasafton med Elisabeth i höst
Elisabeth, vår trogna länk till Honduras och till alla de olika projekt
vi är med och stödjer, kommer till
Sverige nu i höst. Hon kommer att
besöka både skolor och kyrkor som
på olika sätt är med och stödjer
projekt i Honduras.
I oktober är det Hondurasafton och
då kommer Elisabeth självklart att
medverka. Då får du höra färska
rapporter och berättelser från allt
som händer och är på gång i Honduras just nu. Är det någon som
verkligen kan och känner alla våra
projekt innan och utan så är det
Elisabeth. Hon har med sin ständiga närvaro och långa erfarenhet en
unik bild av landets och projektens
historia, resa och nuläge. Hon har

en personlig relation till både barn
och personal och hon har ett hjärta
och engagemang för de barnen som
är utsatta och många gånger inte
ens har det mest nödvändiga som
mat och ett tryggt hem.
Så redan nu vill vi uppmuntra er
att boka in Hondurasafton/faddertäffen! Det kommer också att
finnas möjliget att samtala och
ställa frågor till Elisabeth under
fikat som vi i vanlig ordning
avslutar kvällen med.
Vi ses på Hondurasafton/fadderträff
den 12 oktober. Välkommen!
(Mer information kommer).
Text: Annica Almqvist

En liten blänkare från årsmötet
När vi vid årsmötet tittade bakåt på året som gått så
kunde vi konstatera att ni faddrar har ett troget och
långsiktigt engagemang i form av faddergåvor som ger
förutsättningar till att skapa hopp och framtidstro för så
många barn.

Vi kunde också konstatera att verksamheterna i
Honduras utvecklas trots alla svårigheter som de har
runt omkring sig. På årsmötet diskuterades mycket kring
det som varit och fortfarande är vår största utmaning:
dollarkursens påverkan på våra insamlade medel.

För att kunna behålla verksamheternas omfattning
som de är idag så behöver vi hjälpas åt med att få fler
faddrar och att de faddrar som har möjlighet också kan
höja sin faddergåva lite grann. Vårt mål och önskan är
ju att kunna behålla det goda arbete som görs i de olika
projekten och inte tvingas att minska verksamheten för
de som behöver det allra mest.
Hälsningar
Ordförande Annica Almqvist

SISTA ORDET...
Kära Faddrar!

Det är måndag förmiddag och jag sitter här och svettas. Igår kom ett orkanregn med hagel vilket gjorde att
det snabbt uppstod problem med översvämningar på
den torra marken. Jag var på väg in till stan och kunde
knappt ta mej genom Tegucigalpa centrum. Många bilar
hade fastnat i vattenmassorna men min bil är ju ganska
hög, så mina bromsar blev inte blöta. Tacksamheten till
Gud var stor när jag äntligen var hemma igen och slapp
den kaotiska trafiken.

kommer från andra ställen i landet vilket gör att familjen
oftast inte har pengar för att betala transport och kunna
närvara dessa dagar. Vi ser väldigt tydligt under dessa
dagar att det finns ingen som kan ersätta en mamma och
det är därför vi kämpar för att de barn som har möjlighet
ska kunna återförenas med sina biologiska familjer.
På daghemmet var det också aktivitet i helgen. Varje
månad har vi olika träffar, med mammorna, med föräldrar, med hela familjen och även samling endast för
tonåringarna. Dessa samlingar tar alltid upp aktuella
teman att arbeta kring och är mycket uppskattade.

Tiden hastar och vi är nu inne i juni månad, snart står
den svenska sommaren i blom. Det gäller verkligen att
ta vara på tiden och ta en dag i sänder, annars blir det för
mycket stress. För tillfället har vi tyvärr ett nytt instabilt
läge i Honduras. Sjukvårdspersonal och lärare har gått
ut i strejk, skolor och vårdenheter är stängda och endast
akutmottagningen, som redan i vanliga fall är överbelastad, är öppen.

Även från Corozal rapporteras att arbetet med vår
förskola fortsätter och låter sej inte förhindras av den
rådande strejken. Barnen ska ju inte behöva lida utan
vi vill försöka se till att barnen påverkas så lite som
möjligt.
Om Rincon har ni fått läsa inne i brevet. Clementina
är så tacksam för all hjälp hon får och skickar varma
hälsningar till er.

Trots alla dessa svårigheter så fortsätter vårt arbete.
Eftersom vår skola är privatägd påverkas den inte av
strejken och våra elever kan fortsätta sina lektioner som
vanligt.
I förra veckan gjorde elever, föräldrar och lärare ett
gemensamt projekt, de planterade fruktträd. Varje barn
är tillsammans med sina föräldrar ansvariga för sitt träd
och vi hoppas verkligen att alla ska förstå vikten av detta
viktiga projekt. Eftersom det nu regnar så blir ju
resultaten mycket bättre än om dom skulle ha bevattnats
på annat sätt. Det är så vackert ute i naturen tack vare
regnet och verkligen njutbart efter månader av torka och
damm. Jag försöker att njuta av varje dag.
Igår, första söndagen i månaden, var det besöks-söndag
av barnens familjer på Renacer. Detta är en stor händelse
för de barnen som har familjer, men tyvärr inte lika
roligt för de som inte får besök så ofta. Flera utav barnen

Vi härifrån Programas Infantiles önskar er alla en fin
sommar med mycket sol och härliga bad och hoppas på
att mötas på nytt i höst. Vårt arbete tar inte semester.
Till nästa brev befinner jag mig på svensk mark och
hoppas få möta flera av er
personligen. Det ser jag
fram emot!
Solvarma kramar från alla
tacksamma och glada barn för
allt ni gör för att deras uppväxt
ska bli tillfredsställande.
/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

