Hierbij ontvangt u de kerstnieuwsbrief. Allereerst willen wij u bedanken
voor de steun in het afgelopen jaar. Mede dankzij u staat het ouderen project
erin uitstekende staat bij.

Voor het bestuur is het een relatief rustig jaar geweest omdat het project
zichzelf draaiende heeft kunnen houden. Voor het aankomende jaar staat er
echter onderhoud aan de daken gepland omdat er houtwormen in sommige
daken zitten. Wij hopen daarom dat wij ook in het komende jaar op uw steun
kunnen blijven rekenen.
Rest ons u allen een hele fijne kerst te wensen en een gelukkig en gezond
2019.
Op de volgende pagina’s staat de kerstgroet van Wil van Stein.

Mocht u nog steeds de brief op papier ontvangen en ontvangt u deze liever
per e-mail? Geef het graag aan ons door info@soph.org
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Hallo lieve mensen,
Dit jaar was een heel rustig jaar, zonder het weer mee te rekenen. In september is er erg veel
regen gevallen, in het zuiden stond alle dorpen flink onder water. Wat er dan ook gebeurt is dat er
vanuit de bergen van alles naar beneden komt vallen. In Tegucigalpa bijvoorbeeld, kwamen er
rotsblokken naar beneden en die rolde zo bij mensen de huisjes in. Er waren veel mensen die alles
kwijt waren, omdat alles heel slecht gebouwd is. Maar dat is ook weer voorbij.
We hebben een paar weken geleden bezoek gehad van neef Sven. Hij kwam bij ons op bezoek, zit
ook in het bestuur van het Project en was heel tevreden over het Project. Daarna ging Sven door
naar Colombia. Verder hebben we het afgelopen jaar visite gehad van Rotratac onderdeel van de
ROTAIO hier in Honduras. Op 9 december komen ze weer om handarbeid te doen met de oudjes,
en dat is altijd gezellig. Ook verwachten we nog bezoek die week daarop. Dan komen ze van een
kerk uit Tegucigalpa met een kinderkoor en clowns, en dan eten we met zijn allen heel gezellig.
We willen graag de huisjes gaan schilderen, want het is alweer een paar jaar geleden dat dat
gebeurd is. Dus we hopen dat het in 2019 kan gebeuren. Met de vissen gaat ook alles goed. We
hebben 10.000 vissen, en als het goed is hebben we in januari grote vissen om te verkopen. Met
de varkens gaat het ook prima. We hebben op dit moment 14 kleintjes, en hopen eind december
weer kleintjes te hebben.
In januari van dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van DON CARLOS, die plotseling
overleden is. Hij was 77 jaar, en woonde 5 jaar op het project.
Ik wil ook nog even schrijven dat het in juli 20 jaar geleden was dat de eerste groep uit
Noordwijk kwam, onder leiding van Piet van de Ploeg (1998). Het was een hele grote groep van 24
jongeren. Volgens Piet was het de beste vakantie die hij had gehad. Dat wil zeggen dat hij en de
rest van de groep het heel erg naar hun zin hadden.
De tweede groep kwam onder leiding van Charles Horsthuis. Hij kwam met een groep van 16 man.
Deze groep heeft de hele voorkant voorzien van palen en draad. De lengte van de voorkant was
243 meter lang, en zij hebben dit afgemaakt. Deze groep kwam in 1999.
In 2012 kwam de groep onder leiding van Ben van de Berg. Zij kwamen met 11 jongeren en
ouderen. Deze groep heeft het medisch centrum gebouwd. De eerste twee en halve dag was het
heel gezellig, maar de laatste drie dagen eindigde wel triest me het overlijden van Ben.
Hierbij de foto’s van de groepen die bij ons geweest zijn en een heel mooi Project hebben opgezet.
Daar blijf ik ze altijd dankbaar voor. Het is toch mijn droom die uitgekomen is, en daar kan
iedereen trots op zijn.

BLIJF ONS OOK IN HET KOMENDE JAAR WEER STEUNEN,
WANT ZONDER UW HULP EN STEUN KUNNEN WIJ NIET.
WIJ WENSEN IEDEREEN GEZONDE EN PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN
GELUKKIG EN VREDIG
2019.

