Nieuwsbrief, februari 2017

Beste SOPH leden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief editie februari 2017. Via deze weg houden wij u graag op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project WILSUENO in Honduras.
Status update vanuit het bestuur
Afgelopen jaar verbleven er zo een veertien ouderen op het project. Dit is mede te danken
aan het feit dat Wil in 2015 op nationale TV is geweest. Door deze publiciteit zijn er ook
subsidie gelden vanuit overheidsinstanties toegezegd, maar hierbij is helaas nooit daad bij
het woord gevoerd.
In 2016 is er in omringende plaats een grote gevangenis gebouwd. Bouwvakkers hebben
gedurende deze periode op het project gewoond tegen vergoeding. Hierdoor is 2016
financieel een goed jaar geweest. Deze extra inkomsten zijn gebruikt om te investeren in
fruitbomen/groente planten en in nieuwe biggen/varkens. Ook zijn de kassen weer
overkapt.

Op de linker foto ziet u één van de kassen die weer overkapt zijn, rechts ziet u de opbrengst.

Een andere bron van inkomsten was de verhuur van de recreatiezaal voor kleinschalige
congressen/bijeenkomsten. Op deze manieren probeert men op het project toch wat meer
zelfvoorzienend te zijn.
Voor 2016 stond ook het groot onderhoud van de visvijvers gepland maar dit is
doorgeschoven naar 2017.

Brief van Wil
Hola Lieve mensen,
Er is weer een jaar voorbij, met voor en tegenspoed zoals altijd in Honduras. Maar we gaan
gewoon door, vooral met ons project want dat is erg belangrijk ook voor de oudjes die er
wonen.
Zelf woon ik ook op het project want ja, ik ben inmiddels ook niet de jongste meer.
Afgelopen jaar hebben we ook afscheid moeten nemen van één van de ouderen. Hij was 81
jaar oud en woonde al vijf jaar op het project.
We hebben we nieuwe varkens en iedere twee maanden krijgen we kleintjes, we hebben nu
14 kleintjes. Daarnaast hebben we ook veel fruit bomen zoals mango’s en citroenen. Ook
telen we ook weer tomaten en paprika’s. Met de vissen gaan we weer beginnen in het
eerste kwartaal van dit jaar.

We willen ook de huisjes op het project gaan schilderen, zodat dat de huisjes er weer mooi
uit zien. Ook de recreatie zaal moet van buiten weer nodig geschilderd worden, evenals de
grote water tank en het medisch centrum. Dan is alles weer netjes. We hebben ook weer
aanvragen voor nieuwe ouderen.
Dan nog een leuk verhaal, over een jongen die in het jaar 88|89 door ons is ontvangen en
die kort bij ons gewoond heeft. Hij was toen student en reisde met weinig budget. Hij heeft
toen wat geld geleend van mij en hij heeft altijd de intentie gehad om dit terug te betalen.
Door omstandigheden was dit er nooit van gekomen tot 30 september 2016. Via de website
heeft hij de stichting gevonden en heeft hij het geld terug betaald. Hij is tevens donateur
geworden. Ik vind dit toch een heel mooi gebaar. We hebben in al die jaren veel mensen
over de vloer gehad, voornamelijk Nederlanders, wat altijd heel gezellig was.
Verder gaat alles goed hier, de laatste berichten uit Honduras zijn ook wat positiever.
Ik wens u allen, die ons altijd steunen, het allerbeste. Uw bijdrage helpt ons enorm.
Hartelijke groeten, Wil

Update ledenbestand
In de SOPH proberen wij altijd ons ledenbestand up to date te houden. Bij deze vragen wij u
bij mogelijke wijziging van bijvoorbeeld woon- of email adres, dit bij ons door te geven. Kent
u andere SOPH leden waar dit het geval is? Geeft u dit alstublieft ook bij ons aan. Alvast
hartelijk dank hiervoor.

Namens het bestuur van de SOPH bedanken wij u voor uw steun dit jaar. Wij hopen dat u dit
ook de aankomende jaren kunt blijven doen. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar nieuwe
leden dus kent u mensen die ons ook willen steunen dan komen wij graag met hen in
contact.
Voor nieuwe updates of foto’s van de verschillende projecten kunt u ook kijken op onze
website www.soph.org.

