SISTA ORDET...
Kära faddrar!

I mitten på augusti landade jag på Landvetter. Till min
stora glädje fanns den trogna välkomstkommittén,
Tage och Anita, där och mötte mig med en vacker
blomsterbukett och svenska flaggor. Ett stort tack till
dessa fantastiska människor som nästan varje gång jag
landat på Landvetter mött upp mig med ett lika varmt
välkomnande.
Under en längre tid har jag känt stort behov av att få
resa till Sverige, men tyvärr har ekonomin inte tillåtit
en så stor utgift. Men en dag kom inbjudan från Hopp
för Honduras barn (HFHB) och jag förstod att nu var
Guds tid för min resa. ”Todo es mejor en el tiempo del
Señor” - allt är bättre i Guds tid.
I skrivande stund har jag hunnit njuta av dryga två
veckor i detta vackra land. Stort tack till Annika och
Rolf för den förtjusande lägenheten i Taberg som jag
erbjudits att kalla mitt hem under denna vistelse, jag
stortrivs!
Jag vill även rikta stort tack till Martin Ohlsson som
har lånat ut sin bil, en förtjusande Astra. Det var lite
knepigt i början, för jag har aldrig tidigare kört en
automatväxlad bil. Men jag har upptäckt hur smidigt
det är så det blir säkert tufft att komma tillbaka till min
stora manuellt växlade bil i Honduras.
Härom söndagen hade jag den stora glädjen att besöka
Ostkakeriet i Västra Jära. En plats där jag bott som
barn så det kändes extra trevligt att få besöka. Detta
café drivs utav en av våra faddrar, Siv-Britt Nyberg.
Under 5 år har hon gjort detta och skänkt vinsten via
HFHB till de olika projekten i Honduras. Det var en
mycket nostalgisk eftermiddag som jag är otroligt
tacksam över.
Vidare har jag haft viktiga träffar med personer inom
HFHB. Jag var inbjuden till möte med arbetsutskottets
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för HFHB på bergets topp, där jag även fick njuta av en
mycket god räkmacka. Dessa osjälviska människor gör
en fantastisk insats för att vårt arbete i Honduras ska
kunna ha fina resultat. Hatten av för AU med Annika
och Jan-Åke i spetsen.
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Issis och Kennets liv på Renacer

I söndags hade pingstförsamlingen anordnat en
välkomstfest, vilket blev en fullständig överraskning.
Jan-Åke höll ett otroligt tal som rörde mig djupt. Det
bjöds på kaffe och välsmakande kaffebröd. Ett stort tack
till pingstförsamlingen i Taberg för deras stöd under alla
dessa år. Jag känner mej mycket priviligierad att alltid
fått känna stödet från en så kärleksfull församling.
Det är ovärderligt i min position!
Nu på fredag får vi besök av Bobby från Pennsylvania.
Hon har sedan 20 år tillbaka kommit till Renacer varje år
med en grupp volontärer för att göra en insats på barnhemmet och vår skola. Numera har de en stipendiefond
för att möjliggöra för våra barn att kunna studera på
universitetet. En stor insats som vi inte skulle klara av
på egen hand. Vi är mycket tacksamma till Friends
of Renacer för vad dom gjort och fortfarande gör för
Renacer.
På söndag bär det av till vår huvudstad, så Bobby får
se att det är Europas vackraste stad. Själv tycker jag
det ska bli spännande för det är många år sedan jag sist
var där. Emellan alla möten och annat spännande har
jag hunnit träffa familj och vänner.
Nu ser jag fram emot fadderträffen
då jag hoppas få träffa många av er.
Till dess ska jag njuta av det svala
höstvädret som är på väg in.
Vi tackar er alla för att ni fortfarande stöder våra projekt.
/Elisabeth
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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

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

Arbetet i Honduras har utvecklats
till 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.

Att bli fadder

På plats i Honduras

Nyhetsbrevet

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 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.
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“Jag bara visste att detta var hemma”

Kennet ser fram emot att få göra skillnad i världen

Som liten flicka växte Issis Funez upp bland stinkande sopor och tiggde på Tegucigalpas smutsiga gator. Hon bodde
under miserabla förhållanden med sin missbrukande mormor, en mormor som lät barnen utnyttjas i syfte att samla
in pengar. Issis, som var näst yngst av de fem barnen, var född med ansvarstagande och naturligt ledarskap och blev
därför en extra mamma till Lizzy, Franklin, Angel och minstingen Cescia.

Kennet Portillo var en timid och försiktig liten pojke, men som alltid var väldig nyfiken och intresserad av världen
som snurrade runt omkring honom. Han kom till Renacer tillsammans med sina kusiner Carolina och Marvin i
samma ålder som han själv. De hade alla tre bott tillsammans med sin mormor som nu inte längre klarade av att ta
hand om dem.

När polisen tillslut fick tag i den lilla sexåringen Issis på
gatan en dag så bestämdes det, med hjälp av den
honduranska socialtjänsten, att hon skulle placeras på
Renacer. Enligt Issis själv var detta första gången hon
upplevde känslan av att vara trygg. “Jag bara visste att
detta var hemma” säger hon. Trots att hon låg långt
efter de andra Renacerbarnen i skolan så var Issis fast
besluten redan från början att hon skulle lyckas med
detta, hon skulle klara skolan!

Kennet älskade små leksaksbilar och bar omsorgsfullt
omkring på dem han fick i sina fickor dag som natt.
Han blev snabbt charmad av böcker med fina bilder och
spännande historier och han älskade att spela gitarr. Han
var duktig i skolan och var alltid skötsam och omtyckt
av alla. Han var många lärares hemliga favoritelev och
många av hans Renacersyskon ville att han skulle vara
deras bästa vän.

Livet på Renacer verkade som en skänk från ovan för den
lilla skolflickan, men på något vis verkade hon inte kunna
tillåta sig själv att vara lycklig. Hennes syskon var
fortfarande fast med deras missbrukande mormor och
vetskapen av vad de fortfarande genomled varje dag fick
Issis att känna konstant skuld och oro. Många gånger
hade man tagit med henne för att leta efter kvarteret där
hon en gång levt med mormorn, dock utan framgång.
Till slut gjorde man ett sista försök och då fick Issis
plötsligt syn på ett litet landmärke som bekräftade
hennes minne av det område där hon en gång själv gått på
gatorna om dagarna. Som en liten Moses kunde hon sen
leda sina syskon till ett förlovat hem på Renacer.
Det är en lika vanlig syn att se Issis hänga upp och ner
från en gren i de blomstrande mangoträden som att se
henne hänga i köket och förbereda för maten eller hårt
arbetande med hushållssysslorna i huset. Hon älskar att
kunna hjälpa till och i framtiden vill hon bli husmor,

när hon inte drömmer om att bli brandman, polis eller
familjejurist.
När hon nyligen skulle
välja ut sin festblåsa
till sinquinceañera
(stort firande vid 15
års ålder i Honduras)
valde hon en rosa
chiffong-dröm med
hellång kjol som vi såg
henne snurra runt runt
i den stora festsalen
med ett stort leende på
läpparna.
Oavsett om hon spenderar sin eftermiddag på volleybollplanen där hon tränar med de äldre grabbarna eller om
hon sitter under ett träd i skuggan och väljer nagellack
tillsammans med sina “tonårssystrar” så är det tydligt att
Issis är sin egen person som till slut fick chansen att växa
upp och bli precis den hon skulle.
Hon kommer följa sina drömmar med ett stort hjärta för
gatubarnen i Honduras. “För det där var jag” säger hon.
“Jag önskar att jag kunde adoptera dem allihop!”
Text: Jeanette Wiberg

Han tyckte att bibeln var
spännande och älskade
att utforska all dess berättelser och ställde tidigt
många frågor om det
han inte förstod. Hans
nyfikenhet väckte så
småningom intresset för
teknologi vilket senare
ledde till ett eftertraktat
internship på det statliga
universitetet i Tegucigalpa med inriktning på
informationsteknologi.

Kennet lämnade Renacer för att bo i ett så kallat övergångshus där flera unga från andra barnhem också får
chansen att bo medan man övergår från att vara barn på
ett barnhem till ett självständigt vuxenliv ute i staden.
Snart var Kennet befordrad till att vara “husförälder” med
extra ansvar i huset där han bodde. Det kom knappast
som en överraskning då Kennet redan kunde laga sin
egen mat, använda sig av bussar och annan kollektivtrafik, hitta och ta sig fram i stan och andra saker som
gjorde att han var väl anpassad för att leva ett självständigt liv. Färdigheter han avundades för av sina
kamrater i huset som aldrig fått chansen att lära sig
liknande saker på de barnhem där de växt upp.
Kennet är idag en ödmjuk ung man, som vandrar med
Guds ord och engagerar sig i kyrkan. Han ber varje
morgon om ledning från Gud för att göra gott. Han ser
fram emot att börja sin resa i karriären, att gifta sig, att
få egna barn och att få göra skillnad i världen.
Text: Jeanette Wiberg

