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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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Det är nu två år sedan pandemin satte världen på paus, i alla fall fick många den känslan. Första tanken
för många var att avvakta, situationen skulle snart vända och återgå till det normala. Ingen visste vad
som väntade.
Det har varit två, på många sätt, tuffa år för våra
projekt i Honduras. För att hjälpa till med att minska smittspridningen fick man vidta åtgärder efter de
restriktioner landet införde. Det resulterade tyvärr i
att de flesta projekten fick stänga. Men personalen har
inte legat på latsidan, de var väl medvetna om att de
som finns inom våra projekt behöver hjälp nu mer än
någonsin. Alla har arbetat med kreativa lösningar för
att kunna nå fram till barnen och deras familjer trots
att ordinarie verksamheter och aktiviteter inte fortsatt.
Vi är otroligt glada och stolta över dessa personer som
sätter barnens behov först och gör allt för att nå ut till
Honduras utsatta barn.
I början på året har äntligen verksamheterna kunnat
öppna upp sina lokaler igen och bjuda in barnen. I
Honduras har man börjat vaccinera barn från 5 år och
uppåt så att de på ett säkert sätt kan återgå till under-

visning i skolorna. Det finns familjer som fortfarande
är mycket oroliga för smittspridning och är tveksamma på att skriva in sina barn i skolorna. Även om
lektioner och övriga aktiviteter har börjat ute på våra
projekt håller de fortfarande inskrivningen öppen för
de som vill skriva in sig lite senare. Alla får ta det i sin
takt, man har rätt att vara orolig och då vill vi finnas
där och stötta. Glädjen är stor både bland personal och
barn att åter få träffas, leka och utvecklas tillsammans.
Stödet från er faddrar är helt avgörande för dessa barn.
Vi vill passa på att tacka för de gåvor ni gett till ”matkorgarna”, inte minst för den extra julgåvan. Inför
skolstarten justerade man innehållet i korgarna och utöver mat adderades lite av det första skolmaterial som
behövs. I nästan brev får ni läsa mer om hur arbetet
med utdelningen har gått.
Text: Louice Almqvist

Glädjen är påtaglig trots att oron finns kvar
Det är 2022 och det har blivit dags för ett nytt skolår
i Honduras. Det är med stor glädje och stolthet som
rektorn på skolan, Gabriela, meddelar att de har över
100 inskrivna barn på Renacerskolan i år.
- Det hårda arbete som lärarna har lagt ner de två
senaste åren har verkligen gett resultat.
Under pandemin skulle det visa sig att kreativitet
skulle bli ett ledord och att lärarna behövde arbeta
hårdare med undervisning och arbete runtomkring
undervisningen än de tidigare gjort. På Renacerskolan
ville man göra lite mer och man kom på lösningar för
att i omgångar kunna ta emot elever på skolan och
försäkra sig om att eleverna lärde sig det de behövde.
- Lärarna har hela tiden haft fokus på att ge barnen
en kvalitativ utbildning. De brinner för det här och
lägger all sin energi och kärlek på barnen, säger rektor
Gabriela. Två års hårt arbete har nu gett resultat.
- Det betyder att byn har sett och uppskattar det arbete
vi gör och att föräldrarna litar på oss, de ger oss förtroendet att ta hand om och utbilda deras barn.
Undervisningen är i början på året delad mellan att
vara fysik på skolan, online och hemarbeten de senare
ska redovisa i skolan. De vill inte gå för fort fram och
fokusera på rätt saker. Det finns fortfarande några restriktioner för att skolan ska få ha fysiska lektioner.

Honduras har börjat vacciner barn från 5 år och uppåt,
när barnen har tagit två sprutor är de välkomna till
skolan. Alla vuxna har krav på munskydd i offentliga
miljöer men för
barn är det frivilligt. Tanken är att
de under året ska
kunna återgå till
att ha all undervisning på plats i
skolan.
- Övriga aktiviteter runtomkring
undervisningen
väntar vi med nu
i början för att
kunna lägga allt
fokus i lektionssalen. Vi vill försäkra oss om att alla
elever ligger på
den nivån de bör göra i förhållande till sin årskurs och
sina klasskamrater. Finns det områden som behöver
repeteras extra vill vi göra det nu i början.

Även om glädjen är påtaglig på skolan märker man av
spår av pandemin som blir en utmaning under året.
-Tyvärr var vi i början av pandemin tvungna att
kompromissa, det var ett svårt beslut men något var
vi tvungna att göra. Engelska- och dataundervisning,
som är en utökning
av Renacers utbildningsplan, blev vi
tvungna att ställa
in. Det är viktigt att
barnen får med sig
denna utbildning
tidigt i livet och nu
när vi har kunnat
öppna upp skolan
igen är målet att, så
fort det är ekonomiskt möjligt, hitta
en lärare som kan
återuppta denna
undervisning.
Det primära är så klart att ha de lärare som undervisningen kräver. Med ett ökat antal elever skulle
personalstyrkan
även behöva utökas
med ytterligare en
lärare. Men även
på lokalerna märks
det att barnen inte
har varit där. Det
finns behov av att
bland annat förbättra
lite ytskikt och gå
igenom så att alla klassrum fungerar som de bör.
Online undervisning i all ära under omständigheter
när det inte går att träffas, men det är inte samma sak
som att vara i
lektionssalen.
Det är otroligt
roligt att kunna fylla skolan
igen och att ett
av problemen
just nu är att det
behövs fler skolbänkar. Barnen
har längtat efter
att kunna leka tillsammans och i klassrummet hjälper
de varandra med uppgifter.
Text: Louice Almqvist
Foto: Programas Infantiles

SISTA ORDET...
Kära faddrar!
Efter en bra start på det nya året, vad det gäller klimatet, så har nu värmen slagit till ordentligt. Just nu är det
fläkten som gäller och vi gör det bästa av situationen.
När man tänker på hur världen ser ut idag med krig
och hungersnöd, blir din egen svårighet ingenting i
jämförelse.
Ifrån vår skola kan vi rapportera att vi har drygt 100
inskrivna barn och det är fler än på det sista årtiondet.
Detta glädjeämne för med sig att vi måste anställa
en lärare till och det är en lön som inte fanns med i
planeringen från början. En av anledningarna till att vi
har fler elever än tidigare beror på att vår kyrka i byn
har startat ett projekt som heter Esperanza, det betyder
hopp, för att hjälpa barn som under pandemin inte hade
möjligheter att studera online. Projektet ser till att dom
kommer i kapp sina kompisar samt ger dom ett mellanmål. Projektet har sin grund i att vi vid flera tillfällen
kom i kontakt med mycket fattiga familjer som utan
stöd inte har möjlighet att skicka sina barn till skolan.
För att kunna hjälpa dessa barn arbetar vi med att få
nationella faddrar som kan stötta barnen och hittills har
vi lyckats till en viss procent, fortfarande är det en del
barn som väntar på hjälp. Oavsett om vi inte lyckats få
hjälp till alla har vi skrivit in dom i hopp på att hjälpen
ska komma. Alla barn har ju rättighet till skolgång.

På Renacer har flera av våra 18 åringar nu flyttat, en
del för att studera och andra för att arbeta. Det finns
en liten stadig grupp glada och livfulla barn kvar som
lyser upp vardagen på ett alldeles speciellt sätt. Vi har
fått hitta andra vägar för att hjälpa och just nu hjälper
vi en ensamstående mamma och hennes två sjuka barn.
Vi står inför förändringar, men vår vision att hjälpa de
värst drabbade står kvar.
Trots svårigheter och viss oklarhet om framtiden har
vi startat upp det nya året med samma tro och tillförsikt till Gud som har visat sin stora kärlek och omsorg
till alla våra barn inom PI , under alla dessa år. Vi tar
en dag i sänder och vet att tillsammans med er trogna
faddrar kommer det att bli ett fint år med många härliga
resultat.

Daghemmet i Suyapa har med stor glädje öppnat upp
igen efter att ha varit stängt under pandemin. Under de
senaste två åren har hjälpen nått ut till barnen genom
matpaket och små samlingar utomhus. Många mödrar
är fortfarande rädda för smitta och därför är antalet barn
fortfarande ganska lågt på daghemmet men det kommer att öka allt eftersom smittorisken avtar. I Honduras
vaccineras nu barn från 5 år och uppåt.

Stort tack!

-för ditt stöd till
Hopp för Honduras barn

Rincon och Corozal håller fortfarande på att skriva in
barn för det nya skolåret. Det är ett lite svårt läge för
familjerna. Många är oroliga för smitta och man känner
sig osäker på om det kan komma nya restriktioner. Vi
försöker stötta familjerna så mycket vi kan och ger dem
tid att känns sig trygga. Det viktigaste för oss är att
hålla kontakten och lyssna in deras behov.

Tag emot all tacksamhet som strömmar in från samtliga
projekt. Njut av våren som nu gjort sitt intåg i Norden.
Själv stannar jag kvar en stund
framför fläkten.

Solvarma hälsningar
/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

