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Pandemin och naturkatastrofer har gjort livet svårt
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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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En värld i pandemitider förändrade vår vardag. Ett land i pandemitider ställs inför svåra utmaningar, ett
utvecklingsland ställs inför nästintill omöjliga situationer. När möjligheten till inkomst försvinner för en
redan fattig går situationen från svår till ohållbar.
Året 2020 blev minst sagt ett annorlunda år. Alla världens
länder har haft samma frågeställning på agendan, hur
bromsar vi smittspridningen av Covid-19? Vi har aldrig
varit så påverkade av andra länder, samtidigt som vi är
så beroende av dem. Honduras var ett av de länder som
valde att stänga ner de större städerna i hopp om att
minska smittspridningen. Först trodde man att det
handlade om att isolera sig från andra under en kortare
tid, maximalt några veckor. Ingen kunde tro att det skulle
pågå i drygt åtta månader. Konsekvensen av att sitta i
karantän för att skydda sig själv och andra från ett farligt
virus blev för de flesta förlorad inkomst. Den ekonomiska krisen och följden av att inte kunna ta sig till arbetet
då kollektivtrafiken stod stilla resulterade i att många
förlorade sina arbeten. Andelen invånare som lever under
fattigdomsgränsen ökade snabbt, många av dem lever
idag i extrem fattigdom. Dilemmat för dem blir; ”Ska jag
stanna hemma av rädsla av att bli smittad av coronaviruset då det inte finns säker vård att tillgå, eller ska trotsa
restriktionerna för att inte utsätta mig själv och min
familj för svält.”
Situationen har inte gått någon obemärkt förbi och medan
livet är på ofrivillig paus har naturens krafter ingen
pausknapp. När man efter sommaren trodde att det värsta
var på väg att vända slog orkansäsongen till med större
kraft än väntan. I början på november gick man ut med
varningar om att orkanen Eta närmade sig Honduras och
kunde orsaka hårda vindar och ovanligt mycket tropiskt
regn. Ingen kunde nog föreställa sig i vilken kraft Eta
skulle slå till mot landet. Norra kusten tog den hårdaste
smällen och lamslog större delar av norra Honduras.
Mer än 3 miljoner människor, närmare 30 procent av
befolkningen, drabbades på något sätt av orkanen. 74
personer har hittills bekräftats döda, 150 vägar och mer än
60 broar har förstörts som gör att folk inte kan ta sig fram.
Varje dag upptäcks nya skador och förstörelser till följd
av orkanen och man tror inte att man någonsin kommer
kunna veta hur mycket som förstörts eller hur många som
dött av orkanen. Direkt börjar man jämföra Eta med andra
orkaner. Orkanen Mitch hade förödande konsekvenser på
Honduras -98 och man kunde snabbt se att Eta såg ut att
bli än värre.
Bara 13 dagar senare slog orkanen Iota till mot Honduras
med katastrofal kraft, kategori 4 på Saffir-Simpson-skalan.
Ytterligare 600 000 personer drabbades av Iota. Ett av de
största problemen när orkanen slog till var att vattenmängderna från Eta inte ännu inte hade rinna undan. Floder
som redan var fyllda över maxgränsen och städer som låg
under vatten behövde inte mycket mer regn för att drabbas
av förödande konsekvenser. I fem av landets delstater
förstördes 80 procent av odlingarna. Många hem, som

trots allt klarade två orkaner, spolades sedan bort i
jordskred som följd av de kraftiga regnen. Orkanernas
förödelse i landet ses som den värsta på många, många år.
Vårt arbete i Honduras handlar, som ni alla vet, om att
hjälpa utsatta barn på lång sikt. Att ge barnen ett stöd i
början på livet tror vi är den bästa hjälpen i resten av livet.
Att få äta sig mätta, få en utbildning och utvecklas till
självständiga och trygga personer som har en tro på framtiden. När våra verksamheter som förskolor, skolor och
dagverksamheter inte får ha öppet som vanligt har arbetet
förändrats och ställts om för att kunna fortsätta hjälpa
barnen och deras familjer i de svårigheter de möter idag,
men nu på ett helt annat sätt. Daghemmet, förskolorna och
fritidsverksamheten har kontinuerlig kontakt med barnen
och deras familjer och delar ut matpaket. I skolverksamheten arbetar lärarna mer än de brukar för att kunna
ge barnen undervisning på distans. Det är en utmaning
eftersom inte alla barn har tillgång till internet. När skolan
sedan kommer att gå tillbaka till sin vanliga verksamhet
kommer de behöva jobba extra hårt för att hjälpa sina
elever att komma ifatt det de missat eller inte kunnat ta till
sig på grund av att de inte haft råd eller möjlighet att vara
uppkopplade för att ta del av sin
undervisning digitalt.
Våra fadderpengar är fortsatt viktiga för att de ska kunna
fortsätta arbetet med barnen och deras familjer men nu
på ett annat sätt med de svårigheter de står inför här och
nu. Alla, både personal och barn, längtar till att det ska
bli som ”vanligt” igen men fram till dess fortsätter arbetet
i nya former för dessa barn och deras familjer för att ge
hopp om en bättre framtid. I och med orkanerna är
behovet av mat så mycket större och de behöver därför
utöka utdelningen av matpaket till fler familjer. Läget är
akut och de behöver vår hjälp.
Text: Louce Almqvist
Fakta om orkanerna är från en rapport från FN.

Vill du hjälpa en av de drabbade familjerna?
För endast 240:- kan en familj på
4 personer äta sig mätta i 10 dagar.
Swisha till: 123 470 16 37 och märk
insättningen med ”Matkorg”.
Läs mer om ”Matkorgen” i flyern som du fick med i
nyhetsbrevet eller läs mer på www.hoppforhondurasbarn.se

Staden La Ceiba vid den karibiska kusten i Norra Honduras är landets fjärde största stad och en
populär semesterort. När den tropiska stormen Iotas drog fram lades mycket i staden under vatten.
Fotograf: Samuel Reyers Goff

SISTA ORDET...
Kära faddrar!

Det är alltid en stor förmån att få uttrycka vår tacksamhet till er faddrar genom en liten rapport. Denna gång
kan jag inte berätta så mycket från vår vanliga verksamhet då inget är som vanligt längre, men jag börjar
med om hur jag har upplevt att vi haft det under året.
I mitten av mars fick vi stränga order om att hålla oss
inne och endast de som hade specialtillstånd kunde gå
ut. Efter några dagar presenterades ett system kopplat
till slutsiffran i ID-kortet. Slutsiffran avgjorde vilken
dag i veckan du fick röra dig utanför ditt hem, detta på
grund av att det var stor smitta och många som dog,
speciellt flera läkare. Naturligtvis oroade det folket och
man var mån om att följa reglerna. Men tiden gick och
situationen var tuff för alla dessa familjer som inte hade
någon inkomst. Tillslut var de tvingade att gå ut för att
finna arbete. Vidare så ökade våldet och trafikolyckor
då folk greps av panik. Idag, 8 månader senare, tillåts
vi alla gå ut samtidigt. Det är juletider och de som fortfarande har stadig inkomst kan handla julklappar och
det traditionella för julen. Men i år är det många som
inte har ro att tänka på julen då ovissheten inför
framtiden är stor.
Landets ekonomi har dessutom fått ett stort bakslag
till följd av två svåra orkaner, Eta och Iota. Främst var
det norra kusten som fick stora skördar förstörda av de
stora vattenmassorna. Fortfarande är det mycket som
ligger under vattnet på grund av att det fortsatte att regna efter orkanens framfart. Tusentals familjer har fått
sina hem förstörda och måste börja om från noll och det
är inte lätt när man varken har någon försäkring eller
annat skyddsnät. Allt detta har påverkat människorna
och jag ser att det verkligen råder kaos i landet.
I ett tidigare brev skrev jag om hur vi upplevde Guds
beskydd i alla våra projekt. Det är bara Renacer som
har varit öppet under hela denna tid. Daghemmet i
Suyapa och matsalen i Rincon har varit stängda, medan
skolan Renacer och förskolan i Corozal har arbetat

Stort tack!

-för ditt stöd till
Hopp för Honduras barn

digitalt på distans. Nu har skolåret avslutats och lärarna
säger att det under denna period varit mer arbete än
vanligt. Nu hoppas alla på att till februari nästa år, då
skolåret -21 startar, ska eleverna kunna komma tillbaka
till våra respektive skolor. Vi får invänta skolmyndigheternas tillstånd.
Trots att matsalen i Rincon och daghemmet i Suyapa
har varit stängda innebär det inte att verksamheten
har legat helt nere. Personalen på respektive ställe har
delat ut matpaket till de värst drabbade familjerna och
detta har varit till stor hjälp för dem. Vi hoppas att vi nu
tillsammans med er faddrar ska kunna sprida julglädje
genom att dela ut en matkorg till de familjer som annars
skulle få en jul av hunger och förtvivlan. Men vi hoppas
också kunna utöka och hjälpa fler familjer att bli mätta.
Jul innebär ju att sprida glädje tack vare dess underbara
budskap, Jesu födelse. Detta är ju värt att firas genom att
dela med sig till de som inget har.
Året 2020 har skrivit historia och det har varit på både
gott och ont. Hela världen stannade helt plötsligt upp
och fick tid att tänka till över sina liv. För många har
vardagen blivit svårare, men familjerelationer har också stärkts och många har haft tid att reflektera över hur
vardagsstressen påverkar oss negativt. Livet är en gåva
och det är många som glömt att det var Gud som gav
oss denna fantastiska gåva. Stressar vi igenom livet
finns det ingen tid till att tacka för allt vi har fått. Ingen
av oss vet vad det nya året har i beredskap för världen,
men tillsammans kan vi stå starka.
Tacksamheten till er kära faddrar är stor
och vi vill på det enkla sätt tacka er för att
ni inte övergav oss under detta svåra år.
Alla barn och personal önskar er en
Fridfull Julhögtid och Ett Gott Nytt År.
/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

