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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.

Rest ons u allen een hele fijne kerst te wensen en een
gelukkig en vooral gezond 2021.

Hieronder kunt u in de brief van Wil van Stein lezen
dat Honduras afgelopen jaar niet alleen hard geraakt
is door het Corona virus, maar ook nog door
natuurgeweld.
Ondanks deze situatie was het project afgelopen jaar
zelfvoorzienend. Daarnaast is het ook fijn dat het
project nog wat voor de slachtoffers van het
natuurgeweld in Honduras heeft kunnen betekenen.
Als bestuur hebben we nog geen oplossing kunnen
vinden voor het dalend aantal donateurs. Hier hopen
in 2021 meer inzicht in te krijgen.

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

Het IBAN rekeningnummer SOPH : NL30 ABNA0 865521999 te Noordwijk

www.soph.org

Brief Wil van Stein
Lieve mensen,
Wij hebben helaas geen rustig 2020 gehad.
In het begin van dit jaar kregen ook wij te maken met
het coronavirus. Er zijn hierdoor veel mensen die
overleden zijn. Het is nu gelukkig wat rustiger
geworden op dat front.
In november kregen wij daar bovenop twee orkanen
in twaalf dagen te verwerken, heel Honduras stond en
staat nog op z’n kop.
Wij hadden onze tassen gepakt met wat kleding erin,
want de voorspellingen waren dat de orkaan ook bij
ons langs zou komen.
De orkaan kwam gelukkig niet bij het project. Wij
hebben wel tot twaalf uur middernacht opgezeten,
want we moesten ook de ouderen in de gaten houden,
Maar God was gelukkig met ons.

In Honduras zijn duizenden mensen die zelfs hun huis
kwijt zijn geraakt. En er zijn 95 duizend mensen die
in scholen zijn ondergebracht.
Af en toe regent het weer, dus al met al schiet het niet
erg op. En al die mensen moeten uiteindelijk toch ook
weer een huis hebben, ik zelf vind het zo triest.
Ze zijn wegen aan het aanleggen, maar daar gaat nog
wel een paar maanden overheen.
Wij hebben vanuit de stichting kunnen helpen, door
water, melk, kleding uit sturen.

Inzamelen van goederen voor mensen die getroffen zijn door de
orkanen.
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Met de ouderen gaat het wel goed. Vorige week
zaterdag is don Gestavo wel gevallen en heeft zijn
heup gebroken.
Hij is in de middag naar het ziekenhuis gebracht en
moet waarschijnlijk geopereerd worden.
Maar hier in het ziekenhuis moet je alles zelf kopen
zoals de schroefjes en de pinnen.
Dat zijn zo de problemen waar wij mee te maken
hebben in Honduras.
Laten we hopen dat het nieuwe jaar veel goeds
brengt
Lieve mensen, blijf ons steunen
Wij wensen u een heel goed 2021
Hopelijk tot volgend jaar

Liefs Wil,
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