
HOPP FÖR HONDURA S BARN

Smedjegatan 3, 562 42 Taberg 
Tfn: 036-652 30 

info@hoppforhondurasbarn.se

Plusgiro: 57 75 17-6 
Swish: 123 470 16 37

H N OPP FÖR HONDURAS BAR 
w w w . h o p p f o r h o n d u r a s b a r n . s e  

Nummer 2 Nyhetsbrevet  År 2020 

Trots allt fortsätter arbetet

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 tillsyns-
myndighet 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.

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 övergri-
pande 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 regist-
rerade faddrar.  
Redaktör: Louice Almquist.  
Layout: Ninna Ekstrand.  
Ansvarig utgivare: Annica Almqvist.
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Aldrig trodde vi väl att vi i Sverige skulle stå inför samma vardagsproblem som i Honduras, i alla fall inte sam-
tidigt. Idag spelar det ingen roll vart i världen vi befinner oss, när man slår på tv:n är det samma nyheter som 
möter oss alla världen över, Coronapandemin, Covid-19, är det som fyller allas våra nyhetssändningar numera. 

Honduras har, som många andra länder, haft ”lock down” 
och befolkningen suttit i karantän sedan i mitten på mars. 
Alla gränser, land-, luft- och sjögränserna är stängda. 
Skolor är stängda, transporter stillastående och sjukvår-
den, som i vanliga fall är hårt belastade, är nu nära brist-
ningsgränsen. Utomhus är rörelsefriheten mycket begrän-
sad och munskydd är obligatoriskt. Man har utformat ett 
system som gör att alla under 60 år har möjlighet att åka 
och handla, göra bankärenden m.m. Slutsiffran i person-
numret avgör vilken dag man får lämna hemmet för att 
göra sina ärenden. På helgerna är det endast personer som 
har fått speciellt tillstånd som får röra sig utomhus. 

Honduras är ett av världens fattigaste länder och en stor 
del av befolkningen lever i extrem fattigdom. Många av 
de arbeten som finns i landet har 15-dagarslöner, var 15:e 
dag får du betalt för de timmar du jobbat. Men eftersom 
du bara får vara utomhus en dag utav dessa 15, så blir det 
inte många arbetstimmar under en löneperiod. De allra fat-
tigaste har ingen anställning utan startar upp en egen liten 
verksamhet för att få in pengar för dagen, det kan handla 
om att sälja godis, vatten eller bröd på bussarna, vakta 
bilar på en parkeringsplats, göra tortillas eller något annat 
hemlagat som säljs utmed vägar eller på gågator. När lan-
det nu står helt stilla och ingen rör sig ute på gatorna blir 
dessa människor helt utan inkomst, inte ens tiggarna kan 
skrapa ihop några kronor på en dag. De fattiga blir fatti-
gare och många lider nu svår hungersnöd i landet. De som 
har kvar sina jobb ska, om det är möjligt, arbeta hemifrån. 
De som arbetar i bl.a. matvarubutiker, apotek och bank, 
samt några andra yrken kan få ett tillstånd utfärdat för att 
ta sig till och från arbetet varje dag. 

Våra verksamheter i landet fortsätter på ett eller annat sätt 
även om det har blivit en hel del förändringar. 

På Renacer är det mesta sig likt, i alla fall för barnen. 
Även om barnen inte går till skolan så har de ungefär 
samma program under dagen som innan pandemin. De 
går upp samma tid och hushållssysslorna är de samma 
som tidigare, ta hand om sin hygien och städa huset  
behövs göras varje dag ändå. Under de timmar de borde 
varit i skolan sitter de hemma och läser läxor. En del av 
undervisningen görs online och barnen på Renacer kan 
fortsätta utvecklas och lära sig enligt skolplanen. Man 
har även stärkt upp med extra hjälp från lärare på efter-
middagen för att barnen ska ha möjlighet att hänga med i 
studierna som de ska.
 
För personalen har det blivit lite fler förändringar. De 
som i personalen hade lediga dagar när landet sattes i 

karantän fick stanna hemma de första 40 dagarna innan 
de fick möjlighet att ta sig tillbaka till Renacer. Det har 
blivit både dyrare och mer komplicerat med inköpen och 
det ställs högre krav på personalen att planera och hålla 
alla ytor desinfekterade. 

Skolan fortsätter med sin undervisning online för sina 
elever. Tyvärr är det inte alla elever i byn som har tillgång 
till dator eller internet. Lärarna gör allt de kan för att alla 
barn ändå ska kunna hänga med i undervisningen och 
få sina läxor. I hela Honduras kämpar skolorna med att 
få undervisningen att rulla på och för att eleverna ska få 
möjlighet att lära sig det de behöver för att klara skolåret. 
Men förutsättningarna i olika delar i landet skiljer sig 
mycket åt. Några skolor har inte tillgång till datorer och 
internet för att kunna ge onlineundervisning och många 
elever saknar även de datorer och tillgång till internet för 
att kunna göra de läxor som krävs. Skolministeriet har 
gjort uttalanden om att eleverna inte ska behöva gå om 
skolåret men det börjar bli mer osäkert ju längre tid  
skolorna måste vara stängda. 

I Suyapa har både förskola och daghem tillfälligt fått 
stänga under karantänen. Efter några dagar bestämdes att 
personalen skulle ta tillvara på tiden genom att städa och 
renovera lokalerna. Förskolepersonalen har undervisning 
online för barnen fyra gånger i veckan och en dag i  
veckan finns det möjlighet att hjälpa föräldrar som  
behöver hjälp för att kunna hjälpa och stötta sina barn i 
undervisningen. Att sitta i karantän har gjort att många 



föräldrar har möjligheten och viljan att involvera sig i 
sina barns studier, något som annars varit svårt eftersom 
de flesta jobbar från tidig morgon till sen kväll. Baksidan 
med att vara satt i karantän är att många har blivit av med 

sina jobb och familjernas ekonomi går inte längre ihop.  
I området runt Suyapa finns det många organisationer 
som arbetar för att hjälpa de fattiga familjerna. Det är bra 
att det finns olika aktörer på plats, vi kan stötta varandra 
i arbetet och fokusera på att hjälpa olika grupper för att 
möta så många behov som möjligt.

Några av de aktiviteter Debora vanligtvis gör har fått 
ställas in men man har fortsatt kontakt med alla mödrar 
och då alla 25 som finns inom projektet bor i samma  
område har även hembesök kunnat göras. Regeringen  
har hjälpt familjerna med solidaritetspåsar men kommer 
nu att minska på sitt stöd därför kommer Debora nu att 
göra egna påsar och dela ut till familjerna.

Tuffast har det nog varit och fortfarande är för vårt  
fritidshem i Rincon. Många familjer där lever i extrem 
fattigdom och är beroende av att deras barn får mat hos 
oss på fritidshemmet. Enligt de första restriktionerna 
regeringen gav kunde vi ha öppet för barnen tre dagar i 
veckan. När all transport sedan stoppades fanns det ingen 
möjlighet att fortsätta verksamheten då ingen mat kunde 
köpas in. Rincon är ett utsatt område och staten hjälpte 
familjer med ett stödpaket av mat och hygienartiklar 
under första veckan men efter det har de inte fått någon 
fortsatt hjälp. 
 - Det är uppenbart att familjer här är i akut behov av 
hjälp, det var de redan innan pandemin. Alla var glada för 
regeringens initiativ men det behövs kontinuerligt stöd, 
berättar föreståndaren Clementina. 

Personalen tog saken i egna händer och ordnade med hyra 
av en privat transport för att kunna åka och handla.
 - Nu sätter vi ihop våra egna stödpaket för att hjälpa  
familjerna. På så sätt kan vi också hålla en bättre kontakt 
med dem för att se om någon behöver särskild hjälp som 
vi kan ställa upp och hjälpa till med. Vi känner att det är 
viktigt att fortsätta se barnen och deras speciella behov, 
fortsätter Clementina. Vi längtar tills barnen kan komma 
tillbaka, det är tomt utan dem.

På förskolan i Corozal har man en teknisk assistent inom 
utbildningsområdet som hjälper till och stöttar under de 
nya formerna att utbilda online. Elevernas föräldrar får 
hjälpa till genom att vägleda sina barn hemma att göra de 
aktiviteter utbildningsministeriet föreslår. Lärarna är  
ansvariga för att kontrollera alla elevers arbeten så de 
följer utbildningsplanen. 

I övrigt fortsätter man att stötta familjerna i den mån det 
går med restriktionerna från regeringen samt utifrån den 
ekonomi vi har. Man har köpt in mat som delats ut till de 
familjer som är i störst behov.
 - Det gäller att vara kreativ och anpassa verksamheten 

efter situationen. Onlineundervisning är nytt för oss och 
en utmaning med så små barn, det ställer också högre 
krav på föräldrarna. Vi har fått ställa om verksamheten så 
att vi kan möta de behov som finns just nu, säger Digna.

Text: Louice Almqvist 
Foto: Privat



SISTA ORDET...

Kära faddrar!
Då var det dags igen att skriva några trevliga rader till 
er. Trots att vi lever i karantän, sedan dryga 3 månader 
tillbaka, går tiden så fort. Det gäller verkligen att ta 
vara på varje stund, för tiden är dyrbar. Under den här 
tiden har vi ju också blivit påminda om hur snabbt våra 
liv kan förändras. För mig känns det som en förmån att 
få ha en tro och Gud som ger mig tröst och styrka när 
det känns jobbigt. 
 
Jag vet att ni redan har läst om de svårigheter som  
pandemin har orsakat vårt arbete. Igår meddelades  
att det ska bli strängare regler för att kunna gå utanför 
dörren. Det presenterades ett nytt system från  
regeringen men tyvärr var det väldigt svårt att  
förstå vad de menade, så vi får se vad som händer. 
 
Det har varit tufft att inte ha friheten att gå ut när man 
vill, utan endast var fjortonde dag enligt ett rullande 
schema och då med munskydd och stor försiktighet 
överallt. Man måste gå igenom en reningskur innan 
man går in i en affär eller liknande. Samtidigt är det 
inget emot hur miljontals människor på vår jord lider. 
Vi är allt för vana att tro att det alltid ska vara likadant 
som det alltid varit, men livet är inte sådant. Tacksam-
heten att vi alla inom projekten är friska och ingen av 
våra barn eller personal har blivit smittade är stor. 
 
Trots allt detta fortsätter arbetet men i stor utsträckning 
virtuellt. Viktigt är att inte skolan har stängts ner helt, 
utan även eleverna använder sig av internet.  

Naturligtvis är det långt ifrån alla elever som har till-
gång till internet och i de fallen måste lärarna ställa 
upp och ge hemläxor på det gamla viset. Även hög- 
skolorna jobbar för fullt virtuellt, så dom tappar inte 
tid i sina studier. 
 
Inget kan stoppa oss från att hjälpa de värst drabbade, 
utan allt fortsätter, men under andra förhållande.  
Därför är ert stöd som faddrar nödvändigt för att vi  
ska kunna fortsätta. Priserna har stigit i höjden och  
en del varor finns inte längre, men basvarorna finns  
tillgängliga och det är ju det viktigaste. 
 
Önskar er alla en fin sommar då ni kan njuta av sol, 
värme och sköna bad i Sveriges alla fina sjöar. 
 
Tack för er trohet att månad efter månad sända er hjälp 
som jag garanterar förvandlas till vad det är ämnat till - 
hjälp till våra barn inom samtliga projekt.

Solvarma hälsningar från oss alla 
inom Programas Infantiles.

/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

Stort tack!
-för ditt stöd till

Hopp för Honduras barn


