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Kära faddrar!
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Idag är det andra advent och klimatet är svalare än
vanligt vilket för mig gör att det sprider lite
julstämning. Jag har fått hjälp att sätta upp lite
julbelysning hemma i huset och häromdagen hittade jag
svenska pepparkakor att köpa i en stor matvarubutik.
Julen är en speciell högtid och något att se framemot att
fira tillsammans.
Snart är år 2021 slut, ytterligare ett år med pandemin
har passerat och jag har fått en känsla av att många är
oroliga för att detta aldrig kommer ta slut. Friheten är
begränsad, det är många som vill att livet och vardagen
ska återgå till det normala, inte minst barnen som vill
tillbaka till skolan.
Våra projekt har haft avslutningar inför det långa
skollovet. Nu är förväntan stor inför nästa läsår då det
just nu ser ut som att projekten kan öppna upp och gå
tillbaka till normal verksamhet.
På Renacerskolan kunde vi ha en fin skolavslutning för
de 6åringar som slutar förskoleklass och nästa år går
vidare till förstaklass. En stor festhögtid och föräldrarna
kunde vara med och fira.
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I Rincon och Corozal kunde man ha avslutningarna
tillsammans med barnen. Första gången på länge som
alla barnen samlades och det var stor glädje för både
barn och personal.
I Suyapa ska man om någon vecka ha avslutning i ”el
higo”, det nya projektet som startats upp under
pandemin. Det planeras lite festligheter med
överraskning för barnen. Vi hoppas nu på att läget ska
hålla sig stabilt så vi kan öppna upp dörrarna till
daghemmet efter nyår.

God Jul och Gott Nytt År

På Reancer är barnen glada att ha skollov. Jag var
tidigare ute hos dem och hade julfest, en fröjd att få
vara tillsammans med barnen.

Det är en tuff tid vi lever i men vi litar på att Gud tar
hand om oss som han hitintills har gjort. Tag emot
hjärte-hälsningar från barn och personal i Honduras. Vi
önskar en härlig juletid.

God Jul och Gott Nytt År

Läs mer

/Elisabeth
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Insamlingsstiftelsen

Stort tack!

-för ditt stöd till
Hopp för Honduras barn

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

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.
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Federico Mairena är näst yngst av fyra syskon. När barnen var små bodde de tillsammans med sin mamma.
Tyvärr hade hon stora problem med alkohol och misskötte sina barn. De kom i kontakt med Programas Infantiles
och flyttade in tillsammans som familj på daghemmet. Dessvärre var mamman inte beredd att lämna sitt
destruktiva liv och flyttade efter en månad på daghemmet tillbaka till sin hemby. Barnen lämnade hon kvar och
när Federico var 3 år gammal flyttade han med sina tre syskon ut till Renacer.
Federico har sedan han kom till Renacer
varit nyfiken på det mesta. Intresserad
av hur saker och ting fungerar och inte
rädd för att testa sig fram. Han var inte
gammal när han fick tag i en
julgransbeslysning som skulle slängas
eftersom den inte fungerat på länge.
Efter en stunds betänketid och fixande
sken han upp lika starkt som ljuset när
han satte kontakten i väggen. Federico
löste det mesta och han blev snabbt en
”allt-i-allo” person. Köket var också
en plats där han gärna hängde och
hjälpte till med matlagningen, baka
pizza var en favorit.

Inför detta behöver hon någon vid sin sida
som hon kan lita på, någon hon kan träna
upp och som kan lära sig hennes vision av
bageriet. Tidigt i processen tänkte hon på
Federico och alla hans goda egenskaper.
Hon minns honom som ett mycket aktivt
barn, nyfiken och alltid intresserad av att
lära sig sådant andra höll på med. När hon
frågade Federico om han ville följa med
henne till San Pedro Sula var han snabb
med att tacka ja. Nervositeten och
osäkerheten på om han kanske hade svarat
lite för snabbt dolde han bakom sin
ordningsamma men något blyga framtoning.
Under några månader har han nu gått i
inskolning hos Andreas mamma och det har
visat sig att han har en stor kompetens.

Federico, i mitten, tillsammans med sin lillebror Olman, till höger,
och Renacerbror Darwin till vänster

Federico tillsammans med sina syskon på Renacer
fr.h. Jackie, Soina, Olman, Federico

Idag har Federico en typ av relation till sin mamma som gör att han med jämna mellanrum
åker och hälsar på henne. Hon har fortfarande problem med alkoholen men Federico är glad
att han kan åka dit och bo med henne några dagar ibland. Hans hem, det är på Renacer och
det är dit han kommer återvända när han får lediga dagar från arbetet. Han uttrycker sin
tacksamhet för att han och hans syskon fick komma till Renacer. Tiden där gav honom
möjlighet att lära sig arbeta och hitta sin egen väg att klara av sina studier, kanske att han
studerar vidare på universitetet en dag.
Text: Louice Almqvist
Foto: Programas Infantiles

I skolan hade han svårt att sitta sitt. Långa lektioner av
lyssnande var inte hans grej, han ville liksom testa sig
fram till en lösning. Med rätt stöd och hjälp på vägen
klarade han 6-års grundskola på vår Renacerskola. När
han skulle börja sjundeklass valde han till en början
inriktning på bageri. Han kom i samma klass som en av
sina systrar men de kunde inte komma överens så efter
några misslyckade försök att få det att fungera valde han
att byta till teknisk inriktning. Nu i november var
Federico en stolt 18-åring som gick ut åttonde klass med
godkända betyg. Skolåren har inte alltid varit så lätta men
kanske att man till slut hittade en form som passade
Federico bra. Den senaste tiden har han nämligen arbetat
under veckodagarna och studerat på helgen.

Covid-19, läget i Honduras

Bland alla de många volontärer som under åren arbetat på
Renacer hittar vi en tjej som heter Andrea. En tjej från
Tegucigalpa som har ett stort hjärta och är mycket
omtyckt bland barn och personal på Renacer. Hon arbetar
på ett familjebageri i Tegucigalpa som nu ska expandera
och i samband med det öppnar Andrea ett bageri i San
Pedro Sula efter årsskiftet.

Visst tyckte han i början att det var jobbigt att behöva
gå upp kl. 4 på morgonen för att komma tidigt till
bageriet men nu har han kommit in i det, vant sig
och ser fram emot att lära sig så mycket som möjligt
innan flytten till San Pedro Sula. Tanken är att
Federico ska stanna kvar i San Pedro Sula och
arbeta på det nya bageriet efter uppstarten. Han ska
läsa in nian på distans för att bli klar med
grundskolan. Studier i kombination med ett roligt
arbete har visat sig fungera bra de senaste
månaderna tycker han. Visst kommer han vara trött
men också väldigt motiverad.

Hittills finns det över 378 000 bekräftade fall av Covid-19 i Honduras. Över 10 000 personer har bekräftats att de dött
av Covid-19 och landet själva menar att fler än 122 000 personer har återhämtat sig och blivit friskförklarade. Det har
administrerats ca. 8 657 000 vaccindoser varav 3,7 milj har fått andra dosen. Ca. 240 000 personer har även fått sin
tredje dos vaccin.
Under året tog man bort restriktionen om utegångsförbud efter kl.19 på kvällen. Man öppnade även upp för att större
grupper kan samlas igen. Det är fortfarande krav på munskydd när man inte hemma och man ska hålla avstånd till alla
utanför familjen. Med dessa lättnader samt att fler blir vaccinerade ser många ljust på att bl.a. skolorna ska kunna
öppna upp för fysiska lektioner igen till nästa läsår som börjar i februari.
Text: Louice Almqvist
Källa: WHO, World Health Organization,
Gobierno de la República de Honduras

