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Barnens dag firades med karnevalvagn
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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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Att pandemin har varit en tid då kreativiteten har behövts ta fram finns det inga tvivel om. Restriktioner om att
inte samlas i stora grupper, hålla avstånd och så vidare är inget som har satt käppar i hjulen för våra lärare på
skolan. Genom att vara kreativa och inte se restriktionerna som hinder har lärarna under året lyckats ge eleverna
bästa möjliga hjälp till kvalitativ utbildning. De har också försökt att göra det lilla extra för att förgylla barnens
vardag i en annars så konstig och tidvis tråkig tillvaro.
För närvarande får eleverna undervisning online en dag i
veckan. De elever som inte har någon telefon eller dator
med internetuppkoppling kan gå till skolans datorsal för
att koppla upp sig och närvara vid lektionen. Lärarna finns
på skolan tre dagar i veckan för att kunna ta emot grupper
om fem personer i taget då de går igenom undervisningen
och läxor. Här får eleverna möjlighet att ställa frågor och
få hjälp direkt av lärarna. Kommunikationen med föräldrar
sker via textmeddelande eller telefonsamtal. På fredagarna
skickar lärarna ut information och uppgifter till alla föräldrar för att de på måndag morgon själva ska kunna sätta sig
med sina barn och börja undervisningen.
Den 10 september firas vanligtvis barnens dag med dunder
och brak. Alla elever samlas för gemensamma aktiviteter.
Det brukar vara sång och musik och lärarna håller tal.
Festligheterna avslutas ofta med tårta och piñata fylld
med gott godis. I år är Barnens dag en dag som kändes
särskilt viktig att fira och denna dag är till för barnen då
de uppmärksammas och firas. De ska veta att de är värdefulla, viktiga och uppskattade precis så som de är. Lärarna
funderade på hur de skulle kunna göra detta firande i år
och berättar: ”Vi saknar barnen och kände att vi ville göra
något speciellt för dem.”
Med lite extra planering och hjälp från andra fixade
lärarna en alldeles speciell upplevelse för sina elever under barnens dag i början på september. Med ballonger och
färgglada banderoller pyntades Elisabeths bil för att bli en

karnevalvagn. En av lärarna klädde ut sig till clown och
tillsammans med musik åkte lärarna sedan runt till alla
elever för att fira och ge dem en liten present. Alla fick
även fotas med den fina fotoramen lärarna själva
tillverkat. Barnen är vana vid att fira denna dag och
många andra högtidsdagar men på grund av pandemin

trodde barnen att även denna dag skulle ställas in. Så
många barn blev minst sagt glatt överraskade när de fick
höra bilen, leka med clownen och få en present. Dagen
blev lång eftersom alla 82 barn fick besök men både
lärare och elever kunde somna gott med ett stort leende
på läpparna den kvällen.
Vi är så tacksamma för de
som ger det där lilla extra för
barnen.
Text: Louice Almqvist
Foto: Programas Infantiles

Under september månad har alla elever,
10-11 år, fått komma till skolan för vaccinering mot HVP, humant papillomvirus. Precis
som i Sverige erbjuds alla barn i Honduras
gratis HVP-vaccin. Vaccinet ska bland annat
skydda mot sju typer av viruset som orsakar
cancer.
Text: Louice Almqvist
Foto: Programas Infantiles

SISTA ORDET...
Kära faddrar!
Det är med stor glädje jag skriver några rader till
er trogna faddrar för att berätta hur vi har det inom
Programas Infantiles (PI). Tyvärr så lever vi ju fortfarande i en tid där covid fortsätter och skördar många
liv. Ständigt blir vi påminda om att viruset finns överallt och vi vet aldrig vem som drabbas nästa gång. Så
länge vi lyder lagar och förordningar, kan vi sedan fullt
ut lita på att Gud ska beskydda oss och vi vet att även
om vi blir drabbade så finns Han där för att hjälp oss
igenom svårigheterna.
Som jag tidigare har nämnt om är det bara Renacer som
jobbar som tidigare, förutom att skolbarnen har onlineundervisning. Vår skola har öppet några dagar i veckan
för att ta emot små grupper och lärarna finns till hands
om föräldrarna behöver hjälp med undervisningen till
sina barn. Det är ju långt ifrån alla som har möjligheter
att hjälpa sina barn med läxläsning men då finns lärarna
där som en resurs. Vi hoppas att till nästa år kunna gå
mot att ha mer undervisning fysiskt på skolan, precis
som vi hade innan pandemin.
Daghemmet har inte kunnat öppna upp på grund av
smittorisk men de arbetar med att gå till ett fattigt
område och under ett träd ger de barnen ett mål mat
och har en aktivitet som är ungefär som söndagsskola.
Ni kunde läsa om detta i föregående brev. Där når vi
numera fler barn än tidigare och vad som är intressant
är att dessa barn är nya barn vi inte mött tidigare och
som inte tidigare har haft denna förmån.

att åka till en liten flod
uppe i bergen där det
finns små vattenfall och
friskt härligt vatten.
Vi hade med oss mat och
frukt för att kunna njuta
av en heldag på denna
härliga plats. Dagen
blev så härlig för alla
barn och en välkommen
aktivitet som avbrott i
covidsituationen vi så
länge levt under.
Trots att livet är tufft
kan vi alltid hitta små
stunder då vi kan njuta
och glädjas över Guds
underbara skapelse.
Vi härifrån PI hälsar och tackar att ni finns där långt
borta men än dock så nära oss genom ert stöd till vårt
viktiga arbete. Njut av hösten som är så vacker i Sverige
med alla skiftande färger i löven.

Tills sist måste jag bara få berätta om en underbar
utflykt som vi hade idag med barnen från Renacer.
Värmen är mycket påfrestande just nu så vi valde

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

