Helemaal het einde!

Niewsbrief … Projectgroep 2010-I Purral

Alles heeft een einde… en een worst wel twee! Zo loopt ook ons project nu toch echt op z’n
einde aan. Helaas zullen wij het komende halfjaar niet opgevolgd worden door een andere
projectgroep, waardoor het erg lastig wordt voor ons om het project over te dragen. Wij
proberen op dit moment alles zo netjes en helder mogelijk achter te laten voor de groep die in
januari deze kant op komt, zodat deze mensen dan snel aan de slag kunnen gaan en niet alles
zelf eerst weer uit hoeven te pluizen.
Bij een einde hoort ook afscheid nemen.. We
hebben met een aantal mensen persoonlijk een
afsluitende ‘bijeenkomst’ gehouden en/of in het
zonnetje gezet. We hebben ook een supergezellig,
collectief afscheidsfeest georganiseerd voor al
onze families, vrijwilligers, vrienden en kennissen.
Op de school Juan Flores hebben we allemaal een
lief cadeautje gekregen van onze ‘eigen’ kinderen.
Bijna elke klas had speciaal voor ons iets leuks
verzonnen en daardoor voelden we ons erg
gewaardeerd door de niños en niñas, maar ook
door de leerkrachten daar.
We worden uit verschillende hoeken overladen met bedankjes en complimenten wat betreft
ons werk. Je zou er bijna van naast je schoenen gaan lopen!
De afgelopen maand hebben we met zwemmen
vooral naar het examen toegewerkt. De kinderen
hebben allemaal een diploma gekregen, met daarop
wat ze allemaal geleerd hebben. Ook de ouders waren
hiervoor uitgenodigd en waren goed
vertegenwoordigd, dit was een erg positieve ervaring,
omdat over het algemeen de ouders niet altijd even
betrokken lijken bij het wel en wee van hun kinderen.
De laatste sportdag hebben we goed uitgepakt met
een luchtkussen, een professionele schminkster een
trefbaltoernooi, waar we op de scholen vooraf op
hebben geoefend, en hebben we afgesloten met
uiteraard dé favoriet van vrijwel elk kind in Purral (zo lijkt het tenminste…) de zeepbaan. Het
is gelukkig ook nog droog gebleven. We zagen het de dagen
ervoor ietwat somber in, omdat er al die tijd alleen maar regen
en onweer naar beneden stortte. Ook konden de kinderen hun
Corona’s inleveren, die zij verdiend hebben met de
buitenschoolse activiteiten, in ruil voor een sportief cadeautje.
De voetbalshirts
waren het meest
in trek. Zo loopt
er nu onder
andere een
jongetje door
Purral met een
shirt van Brian
Ruiz, inclusief
handtekening! Ondanks de niet overweldigende
opkomst in verband met vaderdag die zondag
waren we erg tevreden over deze laatste keer.
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We waren van plan om het resterende sponsorgeld uit te geven aan een hek om het nieuwe
multi-functionele veldje te plaatsen, maar helaas bleek ons budget daar niet toereikend voor.
Omdat we het zonde vinden om het geld niet te investeren en nog genoeg andere goede ideeën
open hebben staan, hebben we besloten de deur van ons opslaghok bij de cancha te
vervangen. Ook aan de binnenkant zal deze een beetje verbouwd worden om in de toekomst
een veiliger opbergplek te hebben voor de materialen.
Drie van de vier projectleden hebben inmiddels weer voet op Nederlandse bodem gezet en
een reünie met de Turrialba-, Nicaragua- en Zambiagangers staat al op de agenda ingepland.
We kijken terug op een geslaagde projectperiode, waarin we veel beleefd hebben en hopelijk
ook veel verschil gemaakt hebben. We zijn trots op ‘onze’ kinderen, Isop, Purral, en
natuurlijk ook een beetje op onszelf..
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