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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.
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Vid pandemins utbrott förra året försökte man så långt det var möjligt att hitta ett sätt att fortsätta våra projekt
trots restriktioner. På daghemmet i Suyapa är man väl medveten om att många familjers försörjning hänger på
att de kan lämna sina barn på daghemmet för att arbeta. Till slut gjorde situationen att de var tvungna att stänga
verksamheten, ett mycket tufft beslut. Det krävdes nya sätt för att kunna möta utsatta barns behov.
Sedan mars i år har personalen på Suyapa startat upp ett
projekt för att möta några av de akuta behov som finns
idag. I samma zon, men längre bort från daghemmet,
besöker man nu ett fattigt område med brist på bland
annat vatten, el och avlopp. Området heter Higo efter det
unika fruktträd som finns där. Tre dagar i veckan är vi
där för att möta barnen och ge dem lite mat. I början kom
det 40 barn i åldrarna 6 månader – 13 år. Nu kommer det
över 60 barn och varje dag kommer det nya barn vi inte
mött tidigare. Många av barnen återkommer varje gång
vi är där men även nya som hört om oss och kommer.

Personalen samlas på daghemmet och hjälps åt att
laga och förbereda maten. Sedan packar de bilen och
åker iväg mot Higos. När de kommer fram är barnen där
och väntar på dem, de äldsta barnen går fram och möter
personalen vid bilarna. De samlas utomhus under det stora
trädet Higo. Efter att ha hälsat på alla barn och pratat en
stund med dem har de en liten samling där de sjunger
tillsammans och berättar något från bibeln. Barnen älskar
att vara delaktiga i samlingen, de ber om att få gå fram
och sjunga framför de andra barnen. På håll samlas ibland
några av mödrarna till barnen för att lyssna. Avslutningsvis får alla en näringsrik lunch och dryck.

I samband med matprojektet har även två andra aktiviteter utförts. Under pandemin är det många som inte har
möjlighet eller prioriterar att få sitt hår klippt. En dag åkte
några frivilliga ut till platsen under trädet Higo utrustade
för att klippa barnens hår. Först var de blyga och osäkra på
att låta sig bli klippta, de trodde inte att personalen kunde
klippa hår så det blev snyggt. Efter att på håll spanat in de
första frivilliga blev kön lång och glädjen hördes lång väg
då skratten ekade i omgivningarna runt trädet. Barnen gick
stolta hem och så glada för sina nya frisyrer.

På morsdag, i början på maj, bjöds alla mammor till dessa
barn in för att fira. Mammorna hade gjort sig extra fina
och barnen var glada att ha dem där. De sjöng och läste
dikter för sina mammor. Det bjöds på lunch, dryck och
tårta. Ett välbehövligt avbrott från vardagens utmaningar
och kamp att ha tak över huvudet och mat på bordet.
Personalen på daghemmet i Suyapa säger att det är
med stor glädje de åker och träffar dessa fantastiska barn.
Det är svårt att se de stora behov som finns i området.
Att då få finnas mitt bland barnen och kunna göra något
konkret, som att mätta hungriga magar, sjunga och lyssna
till barnen, gör att både personal och de barn och vuxna
de möter upplever stor glädje, vilket är så välbehövligt i
dessa svåra tider.
Text: Louice Almqvist
Foto: Programas Infantiles

Daghemmet har 14 barn inskrivna i förskola/förskoleklass. Föreståndaren Norma har daglig undervisning
för dessa barn online. Barnen är flitiga och tycker om att visa upp sina arbeten och teckningar för kameran.

Trots att barnhemmet
i Suyapa är stängt är det
några barn som kommer
dit då de är i behov av
mat och läxhjälp.

SISTA ORDET...
Kära faddrar!
Idag är det en otrolig värme här i Honduras och det
känns lite trögt att samla tankarna. Man vill helst inte
göra för många rörelser utan bara sitta i skuggan och
vänta på en fläktande vind. Värmen har även kommit
till Sverige, visst är det något speciellt med sommar.
Vi befinner ju oss fortfarande i pandemin och det
innebär att alla skolor och universitet här i Honduras
är stängda. Även många affärsrörelser har fått stänga
på grund av att dom inte klarade av att gå vidare
ekonomiskt. All undervisning fortsätter att hållas på
distans och tusentals barn har inte tillgång till internet,
så dessa barn har inte ens blivit inskrivna i skolan
detta år. Det är lätt att känna sig nedstämd av detta,
men vi får ta en dag i taget.
Vaccinationen för Covid-19 har nu äntligen kommit
igång och vi äldre har förtur, personligen har jag inte
haft tillfälle ännu men det blir säkert i denna vecka.
Det finns en vaccinationsplan och de öppnar upp för
en åldersgrupp i taget.
Våra barnprojekt kämpar på även om en del förändringar varit nödvändiga på grund av Covid-19.
Hoppas att du har läst inne i brevet om hur man
arbetar idag på vårt daghem. Det är fantastiskt att se
att vi nu når fler barn än tidigare. Förändringar måste
ju hela tiden ske men det viktigaste är ju målgruppen,
barn i svåra förhållande som behöver hjälp för att
kunna nå upp till vad barnkonventionen lovar och som
Honduras har skrivit under på.

Stort tack!

-för ditt stöd till
Hopp för Honduras barn

Jag kan också berätta att matkorgarna, som många
av er har varit med om att stödja, har kommit till stor
hjälp. Vi har många grannar till Renacer som bor uppe
i bergen och flera av dessa familjer har ingen stadig
inkomst. Våra ungdomar på Renacer är med och delar
ut dessa matkorgar och dom är starkt berörda över hur
många lever i största misär. Det är viktigt att vi lär den
nya generationen att dela med sig till de som lider.
Vi är många som längtar efter tider då vi kan få öppna
upp för våra verksamheter igen. Kanske kommer inte
allt bli som vanligt igen, men att få möjlighet att samla
barnen igen och gemensamt kämpa och ge dem hopp
är det vi brinner för. Barnen är vår framtid.
Jag vill passa på att hälsa från våra projekt. Världen
kämpar idag mot samma problem, smittspridningen av
Covid-19, vi, barn och personal är mycket tacksamma
till er som fortsätter att stödja oss under dessa tider.
Ni är betydelsefulla för barnen som kämpar för en
bättre framtid.
Tag emot deras tacksamhet och en önskan om en fin
sommar med mycket sol och värme.

/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

