Nieuwsbrief, december 2015

Beste SOPH leden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief editie 2015. Via deze weg houden wij u graag op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen van de SOPH in Honduras.

25 jaar SOPH
In juni van dit jaar bestond de SOPH 25 jaar. Speciaal hiervoor is Wil naar Nederland
gekomen. Om bij deze gebeurtenis stil te staan hebben wij dit samen met de meeste van u
gevierd in de Maria ter Zee kerk in Noordwijk. Middels deze weg willen wij u allen van harte
bedanken voor u komst naar deze uiterst geslaagde middag. Hieronder ziet u enkele foto’s.
voor meer foto’s kijkt u op www.soph.org.

Groot onderhoud
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom het ouderenproject. Na een videofragment op
de nationale televisie is er veel animo voor het project. Omdat sommige huisjes wat
verouderd waren was een groot onderhoud aan het project nodig. Zo is onder andere het
schilderwerk van de huisjes aangepakt en zitten er ook nieuwe deuren in. De volgende stap
zijn nieuwe dakpannen.

Schoolkinderen
Met de kansarme kinderen die dankzij SOPH al 3 jaar naar school gaat het erg goed! De
kinderen genaamd Alondra, Maryuri, Alba, Alexander, Sergio en Ernesto zijn allemaal over
naar het volgende leerjaar. Zij genieten nu van hun zomervakantie (de grote vakantie in
Honduras is altijd rond kerst) en willen u graag via deze weg bedanken voor uw steun.

Visvijvers
Voor het aankomende jaar is het plan om de visvijvers weer op volle toeren te laten draaien.
Op dit moment kunnen niet alle visvijvers gebruikt worden omdat het klei op de bodem te
zanderig is en hierdoor loopt het water weg. Dit moet eens in de zoveel tijd vervangen
worden en is nu 12 jaar geleden voor het laatst gebeurd. Het doel is om volgend jaar weer
20.000 vissen in de vijvers te hebben. Voor het project is dit een belangrijke bron van
inkomsten.

op de linker foto ziet u één van de visvijvers, op de rechter foto ziet u een viering met de ouderen

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.

Brief van Wil
Het jaar is weer bijna ten einde en zoals altijd met ups en downs. Wij gaan natuurlijk gewoon
door met ons werk want dat gaat goed! Zo ben ik nu bijvoorbeeld bezig met een tunnel
waarin we tomaten en paprika’s kweken. Deze worden automatisch bevochtigd dus daar
hebben we dan geen personeel voor nodig. Ook de fruitbomen staan goed in bloei. We
hopen daar wat inkomsten uit te kunnen generen in het nieuwe jaar. Hetzelfde geld voor de
varkens, waar we er nu 5 van hebben rondlopen.
Op het ouderenproject zijn we druk bezig met het onderhoud aan oudere huisjes. Veel
schilderwerk, nieuwe deuren en ramen. Het komt er weer mooi uit te zien. De volgende stap
is om de huisjes van nieuwe dakpannen te voorzien. Op dit moment hebben we veel
ouderen op het project. De meest actieve helpen goed mee met het zaaien en oogsten van
maïs en bruine bonen. Hier eet men dit iedere dag.

We hebben een heel warm jaar gehad met een lange periode van droogte. Nu is eindelijk de
regen gekomen. Daarnaast is de veiligheid nog altijd een groot thema hier. Dit vind ik erg
jammer want Honduras is zo’n prachtig land.
Volgend jaar woon ik 40 jaar in Honduras, iets waar ik wel even bij stil wil gaan staan. Wat
wij hier als Nederlanders neergezet hebben kunnen we trots op zijn. Dit is natuurlijk ook
allemaal door uw bijdrage geweest.
Hartelijk bedankt voor alles en blijf ons alstublieft steunen want er is nog veel nodig hier. Ik
wens u allen hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2016.
Hartelijke groeten, Wil

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. Laatst heeft Wil bijvoorbeeld bezoek gehad vanuit Noordwijk en zij
hebben een ontzetten leuk filmpje gemaakt.
Wij wensen u allen een prettig kerstfeest en een gelukkig en gezond 2016.

