Nieuwsbrief ISOP Turrialba mei
Hallo allemaal, hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief van Turrialba! We leggen per onderwerp uit hoe
het er nu aan toe gaat.
CAIPAD:
Hier zijn alle lessen in volle gang! We merken dat het echt zonde is dat we alweer bijna weg moeten
gaan, want de cliënten leren je eindelijk beter kennen, je kan gesprekken met ze voeren en dus ook
therapie geven. Het is heel mooi, want we merken dat het al steeds beter gaat en de cliënten ook
echt dingen oppakken en het leuk vinden om met ons te werken! Zo gaan we bijvoorbeeld met
bepaalde cliënten wandelen, spelletjes doen in het park, en dan weer terug. Zo hebben ze hun
beweging gehad, de mensen op de straat leren mensen met een handicap wat beter kennen en ze
doen leuke spellen. Met andere groepen werken we met thema’s en gaat het meer richting
psychomotorische therapie. Voor de rest hebben we ook het project modo de vida hier lopen over
gezonde voeding en bewegen. Dit voor de ochtend groep ( de minder functionerende) en de middag
groep. Ze vinden het erg leuk en gaan met hun naar veel verschillende locaties, zoals
zwembad,park,sportvelden.
CEE:
Hier hebben we veel verschillende projecten lopen. Onder andere ook modo de vida met een groep,
en die zijn ook altijd erg blij als ze ons weer zien. Ze leren dingen over voeding en daarna gaan we
nog even lekker bewegen. Er zit wel veel niveau verschil in de groep, wat het soms wel lastig maakt
om ze iets te leren.
Dan hebben we ook het project denken-voelen-handelen met drie verschillende groepen. Een groep
met autisten van rond de 15 jaar, waar we mee gaan wandelen en allemaal verschillende opdrachten
met ze doen, waardoor ze meer te weten komen over hun eigen lichaam. Ze herkennen ons, gaan
met ons mee en voeren de opdrachten steeds beter uit! Heel mooi project dus. Met de andere groep
is het wat lastiger want die is erg groot, met allemaal verschillende personen. We doen hier soms
algemene sportactiviteiten mee, waar ze erg veel plezier aan beleven. Soms hebben we ook echt een
speciaal doel met een activiteit en dat is wel wat lastiger!
Verder hebben we nog een groep met kleine autisten van rond de 5 jaar. Het is lastig want er zijn
elke week bepaalde kinderen wel en niet, dus elke week een andere groep. Maar we merken dat ze
genieten van de aandacht en hebben ook een speciaal hoekje voor ze gecreëerd waar weinig prikkels
zijn en ze rustig aan het werk kunnen.
Hydrotherapie:
Een heel mooi project in het zwembad. We hebben erg veel verschillende kinderen die komen en ook
allebei onze eigen kinderen waar we elke week mee zwemmen. Het is erg mooi om te zien hoe
sommige kinderen vooruit gaan, en hoe erg ze genieten om in het water te zijn en makkelijker te
kunnen bewegen. We leren hier erg veel, en zijn ook erg blij met het feit dat dit hier bestaat. Ook al
word het water nu iets kouder door de regen, iedereen doet nog net zo hard hun best!
Grano de oro:
Wat een mooi project is dit. De eerste keer was het wat lastig met twee pmt-ers om al die kinderen
les te geven, maar de tweede keer hadden we hem door en alle kinderen waren zo geweldig blij om
ons weer te zien. Er kwamen kinderen echt te vroeg in de ochtend al naar de school om met ons te
“spelen.” We hadden onder andere een estafette gemaakt en dit vonden ze echt geweldig! We gaan
volgende week voor de laatste keer erheen en gaan dan een soort van sportdag houden.
Sponsorgeld:
We zijn op het moment druk bezig met het inrichten van een snoezelruimte in CAIPAD. Iedereen daar
is ontzettend enthousiast en we hebben zelfs materialen van hun beschikbaar om te gebruiken voor
de ruimte. We hebben al wat materialen gekocht en gaan zo snel mogelijk verven en verder
inrichten. Voor de rest hebben we nog materialen voor Grano de oro gekocht voor de school. We

hopen dat ze deze materialen gaan gebruiken wanneer wij weg zijn, dat ze wat anders kunnen doen
dan alleen maar voetballen! En voor de rest gaan we kijken of we het isopveldje op CEE vlak kunnen
maken, zodat het hele veld door Isop is gemaakt!
Voor de rest zijn we nog een weekend mee geweest op een kamp van de school speciaal onderwijs in
San Jose. Het hele weekend hebben we geholpen met waarmee geholpen moest worden en hebben
heel veel lachende kinderen gezien. Het was heel mooi om mee te gaan, om het verschil te zien
tussen de school in Turialba en die in San Jose.
En ja…het einde komt nu wel heel snel in zicht, dus de afscheidsfeesten staan ook al in de planning,
net als de grote sportdagen en alles afronden!
Pura vida! Marije en Sabine

