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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

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.

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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December, årets sista månad, är här och tankarna fylls av minnen från året som gått. Vi ser tillbaka på året
med glädje och stolthet över det ni faddrar bidrar med varje år.
I slutet av året hade vi glädjen att ha Elisabeth Johansson
på besök i Sverige. Trots ett fullspäckat schema, som både
skulle rymma vila och andrum, hann hon med att göra
flera värdefulla besök hos några av er faddrar. Det kändes extra roligt att Elisabeth i år kunde delta i Hopp för
Honduras barns aktivitet vid Bergets dag i Taberg. Under
många år har vi haft våffeltält med insamling. Genom åren
har Elisabeth flera gånger kunnat vara på plats och även
haft med sig besök från Renacer. Eftersom hon själv är
uppväxt i Taberg så tyckte hon det var extra roligt att få
träffa på gamla bekanta.

Hondurasafton

En av de verkliga höjdpunkterna under året var att träffa
flera av er faddrar på Hondurasaftonen i oktober. Under
kvällen uppdaterade Elisabeth oss med färska nyheter från
våra projekt och hälsningar från några av de barn som
vuxit upp på Renacer. Hon informerade bland annat om att
Programas Infantiles fått en ny directora, Mercedes och att
skolan fått en ny rektor. Verksamheten fortgår på samtliga
projekt. Just nu förbereds årets skolavslutningar.
Under kvällen sjöng och spelade Mario Almqvist och Dario Raudales som båda är från Honduras men som numera
bor i Sverige. Detta skapade en fantastisk stämning som
fanns kvar i gemenskapen efteråt. Det kändes som om
man plockat en bit av Honduras in i Taberg.

Jubileumskonsert

I år hade Månsarpsskolan sin 25:e Honduraskonsert,
men de har i många fler år varit engagerade för barnen
i Honduras. Skolan har troget varit med och samlat in

pengar och engagerat sig för barnen i Honduras. Vid detta
jubileum var Elisabeth på plats och berättade om en tjej
som heter Ambar och som vuxit upp på Renacer och idag
arbetar som barnmorska. Ambar hälsade genom Elisabeth
och tackade för möjligheten hon fått att utbilda sig och
skapa sig en framtid.
Eleverna spred en stor glädje i Månsarps kyrka när de
bland annat sjöng om värdet att dela med sig till andra.
Under 25 år är det många elever som engagerat sig för
att bidra till att andra barn kan få en bättre vardag. Det
värmer i hela kroppen när vi varje år får möta eleverna på
Månsarpsskolan, lyssna på sångerna de har övat på under
terminen och ta emot den kärlek och glädje de har för
att hjälpa andra. Det är roligt att se att skolans arbete ger
ringar på vattnet och att medverkan av Månsarps IF numera är ett självklart inslag under kvällen. Vi är tacksamma för att även de är med och hjälper barnen i Honduras.
Vi ser fram emot nästa år och ett fortsatt samarbete med
er alla faddrar. Tillsammans kämpar vi för att göra vardagen lite lättare för barnen i Honduras.
Tack för ert stöd under året som gått. Nu vill vi önska er
alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!
Text: Annika Almqvist, ordförande,
Hopp för Honduras barn
Foto: Ninna Ekstrand

Elisabeth Johansson berättade om arbetet i Honduras. Mario Almqvist och Dario Raudales stod för musiken under kvällen.

Våfflor och gemenskap runt borden.

Ni är min motivation!

De tre syskonen, Brian, Nicole och Jans, kom till Renacer när yngste brodern Jans bara var tre år gammal. Ingen av
syskonen känner sina föräldrar utan de fick den första tiden bo tillsammans med sin farmor.
Deras mamma försvann en dag och kom inte tillbaka
mer. Deras pappa satt i fängelse. Tyvärr blev det svårt för
farmor att som änka ta hand om tre små barn så hon bad
om hjälp för att barnen skulle få komma till Renacer. Hon
var mycket fattig och Jans äldre syskon behövde båda gå
i skolan. Kostnader hon inte hade råd med. De tre syskonen flyttade in till oss på Renacer och blev en del av vår
familj. Hans syskon började i vår skola och Jans fick leka
tillsammans med de andra småbarnen på Renacer och få
den omvårdnad han behövde och förtjänade. Som liten
var Jans ganska tystlåten, en lydig och snäll liten kille
som trivdes att hänga ihop med sina vänner.
Tonårstiden var, som för så många andra, en tuff tid för
Jans. Han kämpade med identitet, självbild och frågor
han kanske aldrig kommer att få svar på. Under en tid
var han lite av en rebell som ville hitta sin plats i världen.
Han tog sig igenom tonåren och växte. Han tog till sig
den omtänksamma sida han hade och började ta kurser
i omvårdnad.
I januari i år tog han sin examen som sjuksköterska. Han
drömmer om att fördjupa sina kunskaper och bli en bättre
sjuksköterska genom träning och arbete. Kanske söker
han sig vidare till Medical School efter att han har fått
lite mer erfarenhet.

- Det faktum att
ni finns med och
stöttar motiverar
mig att kämpa
och uppnå mina
mål och göra
nytta i samhället. Det bästa
jag kan göra är
att ta tillvara på
den möjlighet
som givits mig.
Tack så mycket
för att ni hjälper
till att uppfylla
efterlängtade
drömmar.
Jag är oerhört
tacksam för ert
stöd, säger Jans.
Låt oss hjälpasåt att utrusta unga honduraner som Jans att
göra skillnad i sitt eget land.
Text: Louice Almqvist
Foto: Privat

Månsarps kyrka var fullsatt av
förväntansfulla föräldrar och barn.

Emmelie Hultgren,
Månsarps IF,
lämnade till
Annika Almqvust
över en gåva från
klubben till
Hopp för
Honduras barn.

Annika Almqvist
och Elisabeth
Johanssom tände
ljus under konsterten.

SISTA ORDET...
Kära faddrar!
Sedan en dryg månad så har man pyntat och gjort
fint i Tegucigalpa för att ta emot julen. Påsk och jul
är årets stora högtider i Honduras då man har många
traditioner. I år finns det flera nya ställen dit man kan
gå med hela familjen och njuta av fina julutställningar.
Detta för att folket ska få en kontrast mot allt våld och
svårigheter som finns.
Tiden flyger iväg och jag har nu varit tillbaka i värmen
i en dryg månad. Den sista morgonen i Taberg, den dagen jag reste tillbaka, hade temperaturen sjunkit till noll
och Rolf Almqvist fick skrapa bilrutorna. Ett trevligt
minne att minnas när värmen blir för tuff. Tiden i Sverige var mycket innehållsrik och tillsammans med vår
ordförande, Annika Almqvist, fick vi många givande
stunder då vi fick samtala om vårt gemensamma arbete.
Det är stor skillnad att sitta ner med en kopp kaffe och
prata än att försöka chatta om vad man vill ha sagt.
Som ni alla vet så är ju inte den ekonomiska situationen
vad den borde vara och det oroar oss, för behoven är
många. Självklart har vi, som många andra, fått skära
ner på vår budget men nu kan vi inte fortsätta utan
måste hitta nya donatorer och faddrar.

har varit trofast och vi vet att han står med oss även
i denna tuffa tid. Jag har lovat att stödja Mercedes så
mycket jag kan, det är ju bättre att vara två än ensam.
Inom samtliga våra projekt är det just nu ganska lugnt
för alla skolavslutningar har varit och det efterlängtade
skollovet har börjat. Det projektet som sjuder av liv
under julledigheten är barnhemmet Renacer och just
nu är det fullt med aktivitet med att dekorera till jul.
En stor julgran har placerats framför köket och den
lyser verkligen upp i mörkret. Även i varje hus så
sätter man upp olika varianter av julgranar. Det kan
vara en stor gren som man smyckar och sätter upp på
väggen eller andra varianter. Det viktigaste är att
barnen får dekorera och göra det de tycker är fint.
Lyckan i barnens ögon då de får vara med och
tillsammans skapa gemenskap är ovärderlig.
Vi ser nu fram emot ett nytt år där vi kan fortsätta
se glädjen i de barn vi har i våra projekt.
Från samtliga projekt tackar vi för er värdefulla hjälp
under året 2019 och önskar er alla en God Jul och ett
Gott Nytt År!

Tack till er alla trogna faddrar som under alla dessa år
inte svikit de barn som finns inom Programas Infantiles
och våra projekt.
Mercedes, den nya direktorn för PI, arbetar intensivt
med att skapa nya kontakter som kan hjälpa oss
ekonomiskt. Vi har sett under alla dessa år att Gud

Stort tack!

-för ditt stöd till
Hopp för Honduras barn

/Elisabeth

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

