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Livet på Renacer med covid-19

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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Människor runt om i världen har olika utgångslägen och har drabbats på olika sätt av den rådande situatio-
nen. Ålder, bakgrund och världsdel gör att vi har olika perspektiv på vad som pågår i världen och hur det ska 
hanteras. I brevet har vi riktat vårt fokus på hur några av barnen som bor på Renacer upplever situationen med 
covid-19. Vi möter David som är 8 år gammal och bor i huset ”Mose”. Pamela är en av tonårstjejerna som bor i 
huset ”Samuel”, hon är 15 år gammal. I huset ”Allan” bor Franklin som är 17 år gammal. 

Vad vet ni om vad som händer i världen just nu?
David: Vi vet att det finns ett virus som infekterar många 
personer.
Pamela: Vi vet att det är många som har dött i olika länder.
Franklin: Vi vet att det finns ett virus som dödar många 
människor världen över.

Hur fick ni reda på nyheten om covid-19?
David: Jag fick reda på coronaviruset av mina lärare 
på skolan.
Pamela: Lärarna på min skola berättade om det.
Franklin: Jag läste om viruset på sociala medier.

Vad är en pandemi? Vad betyder en pandemi för er?
Franklin: Det är en massiv smittspridning av ett virus 
mellan personer.

Känner ni någon som har blivit sjuk i covid-19?
David: Jag känner ingen som blivit sjuk än.
Pamela: Nä, det gör jag inte. 
Franklin: Nej, jag känner ingen så men jag har ju 
hört om några.

Är ni oroliga för att ni ska bli smittade av viruset?
David: Jag känner mig rädd för att bli sjuk.
Pamela: Ja, jag är rädd.
Franklin: Jag trodde inte det men faktiskt så är jag rädd.

Det är många saker som är annorlunda nu under 
pandemin, vad märker ni är annorlunda nu från 
hur det var innan?
David: Det märks lite i jobbet, alltså jobbet i skolan. Och 
lite i jobbet hemma också. 
Pamela: Jag märker av det i studierna.
Franklin: Främst märker vi det i utbildningen, vi går inte 
till skolan längre utan pluggar hemma.

Gör ni något annorlunda nu som ni inte  
gjorde innan?
David: Ja, nu gör jag mina skolarbeten hemifrån.
Pamela: Ja, nu studerar jag på nätet.
Franklin: Mina lektioner hålls virtuellt.

Tror ni att det kan komma något bra  
av pandemin?
David: Jag tror vi kan bli bättre medmänniskor.
Pamela: Jag är mer organiserad i mitt arbete.
Franklin: Ja, jag tror att vi kan bli mer självständiga.

Vad tänker ni är det värsta med pandemin?
David: Det värsta är att vi kommer längre bort från de 
personer vi älskar.
Pamela: Dödligheten.
Franklin: Att det är en så massiv smittspridning.

Vad tänker ni om pandemin och att så många 
personer blir smittade av viruset?
David: Jag känner att det är tråkigt för oss allihop. 
Pamela: Det är väldigt svårt för de personer  
som är smittade. 
Franklin: Jag tänker att världen inte var  
förberedd på detta.

Har ni några ord ni vill dela i denna tid av pandemi?
David: Vi tycker om er och var rädda om er.
Franklin: Följ restriktionerna för att förebygga  
och hindra spridning av viruset. 

Intervjuare: Cristian Carias
Text: Louice Almqvist
Foto: Cristian Carias

David och Cristian Carias. Cristian Carias och Pamela. Franklin och Cristian Carias.



Vi passade även på att samtidigt fråga föreståndaren, 
Carlos Zapata, hur han upplever situationen på  
Renacer för tillfället.

Hur fick du reda på nyheten 
om covid-19?
Det är världsnyhet i alla nyhets- 
kanaler så jag hörde om det hela 
dagarna. Jag läste även om det på 
sociala medier.

Vad var det första du tänkte på 
när du förstod hur omfattande 
och allvarlig pandemin var?
Ärligt talat så kände jag mycket 
rädsla inom mig när jag hörde hur stor 

smittspridningen var och hur allvarligt sjuk man kunde bli 
av viruset. Men vi lyssnar till alla säkerhetsvarningar och 
följer de restriktioner vi får.

Vad har ni fått för restriktioner för barnhemmet?
Sedan man fastslog att det var en pandemi så började vi 
följa de restriktionerna hälsomyndigheten gick ut med för 
säkerheten om vår hälsa. Bland annat ställde vi in besök 
som skulle komma till oss. Inköp av mat och andra varor 
som behövs på Renacer görs av en och samma person 
som kommer och lämnar det här till oss på Renacer för att 
sedan åka tillbaka till sitt hem.

Vad tror du har varit den största utmaningen  
under pandemin? 
Den största utmaningen för mig personligen tror jag har 
varit funderingarna kring vad som kan väntas hända till 
följd av en så allvarlig pandemi som pågår i så många 
länder. Åtgärderna som behövdes göras för att skydda oss 
från att bli smittade, både i mitt eget liv tillsammans med 
min familj och även inom barnhemmet. Jag och övrig 
personal som ibland behöver gå hem till våra familjer 
måste tänka extra mycket på att vi ska tillbaka till  
barnhemmet och inte får riskera att ta med oss smittan  
tillbaka till barnen.

Vilka problem och utmaningar stöter ni på  
dagligen i ert arbete på grund av pandemin?
Först och främst är det jakten på mat. De flesta leverantö-
rer har höjt sina priser och i princip alla deras produkter är 
mycket dyrare. I de fall produkterna inte längre finns måste 
vi söka efter ett substitut hos andra leverantörer eller ersätta 
med något helt annat. Sen har vi även schemaläggning för 
var och ett av barnen i deras studier och att de behöver 
personligt anpassad hjälp med sina läxor. Vi behöver även 
strukturera om och organisera deras arbetsuppgifter i hem-
met. Det har varit lite knivigt att få ihop så att det fungerar 
bra för alla men vi gör vårt bästa i samarbete med barnen.

Hur har pandemin påverkat dig personligen?
I grund och botten så är det nog stressen som har tagit hårt 
på mig. Några av våra anställda blev i början av pandemin 
satta i karantän vilket påverkade oss väldigt påtagligt.  

All schemaläggning behövdes göras om direkt och de som 
fanns kvar på Renacer fick stanna kvar tillsammans med 
barnen under längre tid. Vi har inte fått mycket tid till åter-
hämtning och ledighet har varit tvunget att skjutas fram. 
Jag skulle ljuga om jag säger att allt är bra men vi har god 
sammanhållning inom personalen och stöttar varandra.  
Jag tänker att läget är liknande för många i världen just nu, 
det är tufft emellanåt, så även för oss.

Känner du att arbetet på Renacer kan fortgå och 
utvecklas normalt?
Ja, jag tycker faktiskt det. Vi har under hela tiden haft ett 
nära och bra samarbete med barnen och de har mött oss 
positivt i de förändringar som har varit tvungna att göras. 
Barnens attityd och inställning har förändrats mycket och 
de lär sig mycket i studierna. Det har även varit en  
mycket bra tid för Renacer i sin helhet då vi har kunnat 
utföra många nödvändiga arbeten så det känns bra.

Känner ni er trygga på Renacer eller är ni rädda för 
att någon av barn eller personal ska bli smittade? 
 

Självklart finns det alltid en risk att någon kan bli smittad 
och sjuk men genom att följa restriktionerna minskar vi 
riskerna för att bli smittade så ja, vi känner oss trygga.

Hur tror du att barnen har blivit påverkade av 
rådande situation?
Jag tror att det har funnits en positiv påverkan på barnen. 
Den saken att de har varit instängda och bara träffat  
varandra har gjort att de har kommit närmare varandra 
och stärkt sina syskonband. Alla gör sitt bästa men jag kan 
ibland känna att allt de gör för att klara studierna på egen 
hand tröttar ut dem, det handlar nog också om att de saknar 
sina klasskompisar.

Hur går det för barnen med deras studier?
För de flesta går det bra, det finns många utmaningar men 
det går stadigt framåt. De är duktiga och kämpar på.

Du berättade innan lite kort om inköpen till 
barnhemmet. Vi vet att detta har varit en svår 
pusselbit av många anledningar så hur går det  
till när ni handlar mat?
Det är faktiskt så att vi får hjälp av några mexikanska  
volontärer. De lånar ut sina bilar för att kunna köra ut 
maten till Renacer eftersom all transport har varit inställd. 
Har vi haft andra ärenden har vi kunnat ringa dem så att 
de kan köpa in det vi behöver och sedan har de levererat 
det till oss tillsammans med maten.

– Jag skulle vilja avsluta med att säga att jag tror att allt i 
livet sker av en orsak, jag tror att Gud hjälper oss genom 
tuffa tider. Alla måste ta sitt ansvar och det gäller att vara 
vis i de val vi gör nu och framåt. Vi behöver lära oss att 
värdesätta våra familjer, älska de som vi har nära oss och 
le åt framtiden och det som komma skall.
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SISTA ORDET...

Kära faddrar!
Vi lever i en tid av pandemi och är på olika håll, i 
olika omfattningar, ganska instängda. Men tiden har 
inte stannat upp. Jag hoppas innerligt att ni njuter av 
den härliga hösten med färgsprakande lövträd och de 
vackra höstblommorna.

Helgen som gick tillbringade jag ute på Renacer, vilket 
är en perfekt avkoppling från att vara instängd inne i 
stan. Vi har tillåtelse att lämna hemmet var 13:e dag 
och då passade jag på att besöka Renacer. Barnhemmet 
Renacer fungerar nästan som vanligt eftersom det är 
byggt på stora markområden och barnen lever på det 
viset isolerat från andra. Ute i Cofradia, byn där  
Renacer ligger, har man klarat sig bra och vi har inte 
hört om någon som avlidit av covid-19. 

Sedan en vecka tillbaka går bussarna till och från 
Cofradia igen efter att ha stått stilla i sex månader, 
vilket innebär en stor ekonomisk förlust. Inte bara för 
bussägarna utan även för bybefolkningen som inte har 
kunnat ta sig till sina arbeten. Inne i Tegucigalpa har 
busstrafiken inte kommit igång än. Det är endast några 
taxibilar som kör och det underlättar för alla de som 
inte har tillgång till egen bil. 

Situationen i landet är långt ifrån lätt vad det gäller alla 
dessa människor som förlorade sitt arbete på grund av 
pandemin och nu inte kan försörja sig. Under mina 50 
år i landet har jag alltid sett tiggande människor men 
så många som det är just nu har jag aldrig tidigare sett. 
För dessa människor finns det inte många möjligheter 
till ett vanligt enkelt arbete, utan det enda de kan göra 
är att med sina små barn gå ut för att tigga. De ställer 
sej vid trafikljusen och passar på när det blir rött och 

bilarna står stilla. Det smärta att se de små barnen be-
finna sej under den brännande solen och inandas  
bilgaser alla dagar i veckan. Det känns hopplöst att 
inte kunna ändra på denna tuffa situation. Vi kanske 
inte kan hjälpa alla men genom våra projekt har vi 
möjlighet att hjälpa barn son annars skulle ha varit i 
samma situation.

Vi hoppas att snart kunna öppna övriga projekt för 
barnen, för nöden tar inga pauser. Under denna tid har 
vi försökt att hjälpa barnen i våra projekt på andra sätt.  
Vi har bland annat delat ut matpåsar till de familjer 
som har sina barn hos oss i vanliga fall, naturligtvis 
behöver ju barnen också omsorg och kärlek som de får 
i vanliga fall inom alla våra projekt. Fram till att  
myndigheterna ger oss tillåtelse att starta upp våra 
verksamheter som vanligt så fortsätter vi med det vi 
kan för att hjälpa barnen och deras familjer i dessa 
svåra tider.

Tack för att du fortfarande finns med oss i denna kamp 
och vi hoppas på att fler vill vara med att ge sitt bidrag 
genom Hopp för Honduras barn. 

Vi önskar er en fin höst med många 
härliga promenader. Solvarma 
hälsningar ifrån oss alla.

/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


