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Välkomna tillbaka! 

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 tillsyns-
myndighet 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.

På plats i Honduras
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 övergri-
pande funktion samt ansvar för 
barnprojekten.

Att bli fadder
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
Nyhetsbrevet Hopp för Honduras 
barn kommer ut fyra gånger per år. 
Det distribueras fritt till alla regist-
rerade faddrar.  
Redaktör: Louice Almquist.  
Layout: Ninna Ekstrand.  
Ansvarig utgivare: Louice Almqvist.
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Det är stor glädje för många barn och lättnad för deras föräldrar att daghem och förskola återigen har 
kunnat öppna upp dörrarna i Suyapa. Lärarna var förväntansfulla inför öppningen och har gjort ett 
stort arbete med att kommunicera till familjerna att de är välkomna tillbaka.

I förra brevet kunde ni läsa om lärarnas engagemang 
för sina elever på Renacerskolan under de två år 
pandemin höll skolorna i Honduras stängda. I år har 
intresset för att få bli elev på Renacerskolan varit 
större än på många år. Med över hundra inskrivna 
elever och fler intresserade på väg in fanns det stort 
behov att utöka personalstyrkan. En ny-gammal 
lärare är nu anställd, Ana, hon har arbetat på skolan 
tidigare och växte upp på Renacer. Efterfrågan att 
få gå på skolan är alltså stor men alla har tyvärr inte 
möjlighet att betala skolavgiften. Rektorn och lärar-
na vill inte stänga någon ute från skolan, alla barn 
har rätt till utbildning. Tillsammans har de lyckats 
hitta personer som kan tänka sig att sponsra ett barns 
utbildning på vår skola, de blir elevernas faddrar för 
ett läsår i taget. 

Under pandemin har en tidigare anställd på Renacer, 
Marlen, märkt av det stora behovet av stöttning och 
hjälp i utbildningen. Under förra året samlade hon 
barn från byn Cofradia med närliggande områden 
för att hjälpa dem med sina läxor. Hon stötte på flera 
chockerande fall, bland annat barn som borde gå i 
tredje klass men som inte lärt sig att skriva sitt namn. 
Tillsammans med andra volontärer har de kämpat för 
att hjälpa dessa barn att komma i kapp sina skolkam-
rater och förbereda sig för att återgå till skolan när 
den öppnar på nytt. Det tog inte lång tid innan  
de kunde se ett samband mellan barnen och den  

ekonomiska situationen i deras familjer. Misstanke 
om sambandet hade funnits från början men nu var 
det bekräftat. Det är övervägande mycket fattiga 
barn med föräldrar som inte gått klart grundskolan 
som kommit efter i skolarbetet under pandemin och 
därför behövt extra stöd och hjälp för att klara de 
läxor de fått hemskickade. När skolorna i år öppnade 
upp var det många i denna grupp som ville att deras 
barn skulle få gå på just Renacerskolan. Några har 
ekonomi för att betala skolavgiften men det finns en 
liten grupp där situationen är ohållbar. Deras största 
önskan är att ge sina barn en god utbildning och bra 
skolgång men pengarna räcker helt enkelt inte till. Vi 
i Hopp för Honduras barn har precis samma tankar 
som lärarna på skolan, ingen elev ska bli nekad ut-
bildning. På årsmötet i mars i år togs därför beslutet 
att betala skolavgiften för de barn som under förra 
året varit en del av detta projekt som kallats ”Espe-
ranza” och betyder hopp. Inför nästa skolår kommer 
man följa upp och utreda vilka barn som fortfarande 
är i behov av ekonomisk fadderhjälp. 

Parallellt med att barnen har börjat skolan under 
våren träffar Marlen under eftermiddagarna de barn 
som behöver extra hjälp för att de inte ska komma 
efter i skolarbetet igen.

Text och foto: Louice Almqvist

Visst har det funnits kvar en viss rädsla för fortsatt 
smittspridning av covid-19 men efter nationellt  
beslut att barn från 5 års ålder och uppåt ska  
vaccineras med 2 doser innan de får närvara  
fysiskt på skolan så har det blivit lugnare. 

När vi i början av året öppnade upp gjordes det 
succesivt. Vaccinationen av de yngre barnen hade 
precis börjat och vi ville vänta in så många barn 
som möjligt innan vi öppnade upp för fysisk under-
visning alla veckodagar. Nu har vi en förskoleklass 
fylld med 25 härliga barn som tar del av undervis-
ning och lek. Daghemmet är öppet som tidigare så 
att ensamstående mammor kan lämna sina barn där 
under dagen när de arbetar. Tyvärr är det fortfarande 
många mödrar som är arbetslösa efter pandemin så 

barngruppen är lite mindre än vi är vana vid. Det 
kommer att ta ett tag för ekonomin att återställas i 
landet och nya arbetstillfällen öppnas. I takt med att 
de får anställning finns vi där för att stötta dem och 
ta hand om deras barn under dagarna.

Även om den vanliga verksamheten har dragit i  
gång i våra fysiska lokaler i Suyapa fortsätter vi att 
åka till ”El Higo”, det stora trädet, i det nya området. 
Majoriteten här är fortfarande arbetslösa och beho-
vet av vår närvaro stor. Det är cirka  55 barn som vi 
möter 2 dagar i veckan, även många mammor brukar 
vilja sluta upp och prata en stund med oss. Vi har en 
samling med dem och delar sedan ut mat. 

Text: Louice Almqvist 
Foto: Programas Infantiles

Stor efterfrågan för att få gå i skolan igen



Engangemanget är stort
I slutet på mars hade Hopp för Honduras Barn 
årsmöte i Pingstkyrkan Taberg. Det pratades kring 
hur verksamheterna har fungerat under pandemin, 
de begränsningar som funnits på grund av restrik-
tioner och nationella bestämmelser. Vi belyste de 
kreativa initiativen som tagits för att göra det bästa 
av situationen och finns där för de barn som så väl 
behöver oss. Inte minst pratade vi om glädjeämnet 
runt vår skola på Renacer. Lärarteamet har gjort ett 
fantastiskt arbete med att hålla igång lektioner och 
få undervisningen att flyta så bra det går. Men ett 
stort engagemang har de haft skolan öppen under 
särskilda tider för att barn med föräldrar ska kunna 
anmäla sig och komma dit för att hjälp. Datorsalen 
har haft öppen för några enstaka barn/familjer som 
inte haft tillgång till dator eller internet och i några 
fall har lärarna gjort hembesök för att eleverna ska 
kunna följa utbildningsplanen och få möjlighet att 
lära och utvecklas. Resultatet har varit över förvän-
tan och i år är fler än 100 elever inskrivna på skolan, 
fler elever än vi haft på länge. Under detta ämne 
har vi fått rapporter från skolan som säger att alla 
barn inte har råd med skolavgiften. Lärarteamet har 
återigen haft stort engagemang i att hitta möjliga sätt 
att kunna erbjuda alla elever som vill en plats på vår 
skola. Tillsammans har de fått personer att gå in som 
faddrar för några elever och betala skolavgiften för 
dem. Ungefär hälften av de elever som behöver hjälp 
ekonomiskt hade i slutet på mars fått en fadder. Den 
andra hälften, som fortfarande saknar faddrar, tog 
vi i styrelsen beslut på att vi skulle gå in och hjälpa 
under skolåret 2022. Vi tog även beslut om att betala 
rektorslönen för innevarande skolår. På detta sätt 
vill vi kunna ge skolan en möjlighet att fortsätta sitt 

fantastiska arbete och ge så många barn som möjligt 
den utbildning de har rätt till och behöver.

Även i Suyapa har det varit stort engagemang och 
kreativitet. När de blev tvungna att stänga dörrarna 
till lokalerna gick personalen i stället ut och sök-
te upp människor i nöd. I det nybyggda området i 
utkanten i Suyapa fann de många familjer som led av 
hunger. De tog då initiativet att laga mat och ta med 
sig till dem några dagar i veckan. Under senaste året 
samlas de vid ett stort träd, ”El Higo” där de har en 
liten samling för barnen och sedan delar de ut mat. 
Tanken är att fortsätta med denna insats parallellt 
med att de återigen öppnar upp dörrarna till daghem-
met liksom förskolan. Initiativet är ett bevis på att de 
finns på plats där behoven finns.

Vi vänder blicken tillbaka till Sverige och kan bland 
annat glädjas åt att det planeras igen för Bergets dag 
till hösten. Självklart finns vi då där med våffeltält 
och sockervadd, första lördagen i september. 

Vi är också glada för att det under pandemin har 
visat att faddrar och gåvogivare fortsatt sitt engage-
mang och generositet mot de barn som fått det extra 
tufft i spåren av pandemin.

Vid årsmötet lämnade Annika Almqvist över uppdra-
get som ordförande. Då hon gått in i en ny tjänst på 
sin arbetsplats, vilket kräver ytterligare tidsanspråk, 
så behövde hon därför minska arbetsbelastningen. 
Annika kommer dock fortsatt finnas med i styrel-
searbetet i HFHB. Uppdraget som ordförande går 
vidare till Louice Pineda Almqvist.

Text: Louice Almqvist

Boka redan nu in höstens fadderträff!
Vi ses den 12 november kl 16.00 i Taberg.  
Mer information kommer. /Styrelsen



SISTA ORDET...

Kära faddrar!
Idag tittar jag upp på en mulen himmel, det märks  
tydligt att regnperioden är här. Ute är naturen fint grön 
och temperaturen har gått ned något de senaste veckorna.
 
Jag har precis läst några olika nationella tidningar 
och det är verkligen inte någon uppmuntrande läsning 
tyvärr. Bland annat läser jag om den statliga skolan som 
efter 2 år, då de varit helt stängda, har det kämpigt med 
att starta upp undervisningen igen. Många av skol-
byggnaderna har även blivit vandaliserade under dessa 
år och det tar tid att reparera. De privata skolorna har 
kunnat ha ett helt annat underhåll av sina lokaler under 
pandemin. Tittar vi på vår skola har ju vi kunnat ha den 
bemannad och även haft en hel del undervisning under 
dessa år. 

Just nu har vi 117 inskrivna elever och fler är intresse-
rade av att börja. Vi har en mycket positiv stämning på 
skolan och det är vi mycket tacksamma för. Förra veckan 
kunde vi öppna upp skola på heltid. Numera sker all  
undervisning i skolsalarna och alla barn kan närvara i 
våra lokaler samtidigt.

I övrigt läser jag om att våldet fortsätter att förstöra 
vårt land på olika sätt och att arbetslösheten fortfarande 
är stor eftersom att så många företag var tvungna att 
stänga ned under pandemin. Detta är mycket oroande 
för alla familjeförsörjare som gör allt de kan för att  
få mat för dagen. Vad kan man egentligen säga om 
framtiden, det är en svår tid vi befinner oss i och ingen 
vet egentligen hur allvarliga konsekvenserna av  
pandemin kommer att bli. Vi arbetar med hopp om  
att Gud kommer att fortsätta vara med oss i allt.
 

För att hoppa över till helt annat har vi i helgen firat 
50-årsjubileum. Det var församlingen i Rincon som 
bildades år 1972 och då som den första församlingen 
inom BAC, Brigadas de Amor Cristiano. Vår barn- 
matsal och fritids bildades år 1974, och festen hölls i 
våra lokaler. Det var verkligen fest. Hela byn samlades 
och gladdes tillsammans med oss. 
 
För några dagar sedan fick 3 nya barn flytta in på  
Renacer och jag får träffa dem imorgon. Dessa barn är  
syskon och kommer från svåra familjeförhållanden.  
Vi välkomnar dem med öppna armar och vill ge dem en 
bättre tillvaro med värme, omtanke och utbildning inför 
en förmodligen ljusare framtid för dem. Arbetet inom 
PI blir allt viktigare. De fattiga familjerna blir bara 
fattigare och det innebär att de lider av hunger och att 
barnen blir utan skolgång.
 
Snart börjar semestern i Sverige, en härlig tid för vila 
och umgås med familjen. Ta vara på tiden men tänk 
även på oss, på barnen inom alla våra projekt när ni 
njuter av sol och ledighet, nöden för dessa barn tar 
tyvärr inte semester.
 
Vi härifrån Programas Infantiles 
önskar er alla en härlig sommar 
med sol och vila. Tacksamheten  
är stor för er trofasthet i givandet. 

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

Stort tack!
-för ditt stöd till

Hopp för Honduras barn


