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Vanuit het bestuur
Hierbij ontvangt u de jaarlijkse nieuwsbrief van de
Stichting Ontwikkelings Projecten Honduras.
Allereerst willen wij u uiteraard weer bedanken voor
de steun in het afgelopen jaar. Mede dankzij u staat
het ouderen project er goed voor.

Mocht u ideeën hebben hiervoor dan horen wij dit
graag. Per mail kunt u met ons in contact komen.
Rest ons u allen een hele fijne kerst te wensen en een
gelukkig en gezond 2020.

Hieronder kunt u in de brief van Wil van Stein lezen
dat het project in Honduras (op wat natuurgeweld na)
relatief goed loopt. Het project wordt steeds meer
gewaardeerd binnen de eigen bevolking en de
overheid. De situatie hier in Nederland baart ons
echter zorgen.
Het aantal donateurs in Nederland wordt elk jaar
lager. De inkomsten drogen hierdoor op. De
verwachting is dat de inkomsten de komende jaren op
een dusdanig laag niveau uitkomen dat de stichting in
Nederland eigenlijk geen bestaansrecht meer heeft.
Dat het aantal donateurs zo hard daalt heeft
waarschijnlijk de volgende oorzaken. Er wordt niet
meer actief geworven door zowel het bestuur als Wil
van Stein zelf, en het ledenbestand bestaat
voornamelijk uit oudere personen. Het is een
probleem als de Stichting in Nederland ophoudt te
bestaan omdat het ouderen project in Honduras (nog)
niet volledig zelfvoorzienend is.
Uiteraard raakt dit ons als bestuur. Daarom gaan we
in het nieuwe jaar kijken of er oplossingen te vinden
zijn om het tij te keren. Dit zal uiteraard geen
gemakkelijke taak zijn. Daarom doen we ook een
beroep op de leden/geïnteresseerde om mee te
denken.

Op de volgende pagina’s staat de nieuwsbrief van Wil
van Stein.

Mocht u nog steeds de brief op papier ontvangen en
ontvangt u deze liever per e-mail? Of mocht u
mailadres veranderen of gaan verhuizen, geef het dan
graag aan ons door via info@soph.org
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Brief Wil van Stein
Lieve mensen,
Van 16 september t/m 24 november was ik op bezoek
in Nederland. Het was weer fijn om veel oude
bekende te zien. Het idee was om wat langer te
blijven maar ik miste mijn Honduras te veel.
Op het project gaat het goed, we vinden steeds meer
de aansluiting met de gemeenschap. De lokale
bevolking en de politiek begrijpen steeds meer het
belang van het project. Zo stond er een leger bataljon
uit Zamorano uit eigen initiatief ineens bij ons op de
stoep. De soldaten hebben de ouderen geknipt, eten
gekookt en er was een militair verkleed als clown om
de ouderen te vermaken.

Tevens kwam een Ierse dominee langs met een
groep van de kerk. Ook deze groep heeft voor de
ouderen gekookt, de ouderen vermaakt met
spelletjes en uitgebreid gesproken met de ouderen.
Daarnaast lieten ze cadeaus achter voor de ouderen.
De jongerenafdeling van de Rotaryclub is ook
langs geweest om
spelletjes met de
ouderen te spelen
en voor de ouderen
te koken.
Aan lokale aandacht
dus geen gebrek, dit
is wel eens anders
geweest.

Momenteel zijn er twaalf ouderen op het project
gehuisvest. Hiervan zijn drie ouderen er dit jaar
nieuw bij gekomen.
Voedsel kunnen we inkopen via de Banco Alimentos,
een soort van Voedselbank. Het is erg fijn dat dit kan
omdat we het niet erg breed hebben.
Momenteel is de tuinkas weer in gebruik, deze wordt
gebruikt door een lokale goede doelen organisatie.
Hierin worden kleine boompjes geplant, die
vervolgens over de hele regio verdeelt worden. Elke
dorpje in de regio krijgt een aantal boompjes
uitgedeeld op de voorwaarde dat de boompjes water
krijgen.

Omdat de stichting Wil Sueno deze kas ter
beschikking stelt, heeft het project ook honderd
boompjes gekregen. Deze zijn inmiddels geplant. Dit
project heeft zelfs de landelijke televisie gehaald. De
grote opening waarbij de Burgemeester en de
minister van Milieu bij aanwezig waren, is
uitgezonden op televisie.
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Het gaat goed met het verbouwen van groente en
fruit. Op het project worden mango’s, bananen en
avocado’s gekweekt. Deze worden gebruikt voor
consumptie voor de ouderen op het project en wat
over is wordt verkocht, om zoveel mogelijk
zelfvoorzienend te zijn.

Blijf het project ook in het komend jaar weer steunen,
u hulp maakt echt een verschil.

Wij wensen iederen prettige kerstdagen en
een gelukkig en vredig 2020.
Tijdens mijn verblijf in Nederland heeft een tornado
flinke schade aangericht aan het project in Honduras.
U leest het goed, een tornado. In de tijd dat ik in
Honduras woon heb ik nog nooit zoiets meegemaakt.
Het lijkt dat Honduras ook niet ontkomt aan
klimaatverandering. Bomen zijn omgevallen,
dakpannen en een stuk van het dak van het gastenhuis
zijn eraf gewaaid. Gelukkig kan met geld van de
donateurs het nodige opgeknapt worden.
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