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De tijd vliegt voorbij. Na anderhalve maand zit iedereen goed geacclimatiseerd in een leuk nest.
Waar het in de vorige nieuwsbrief nog over vakanties en feestjes ging kunnen we nu wat
gedetailleerder op de stage ingaan. Uiteraard zijn de feestjes en de leuke dingen nog steeds
aanwezig, maar de stage is ook absoluut goed van start gegaan. De Spaanse lessen worden
momenteel eens in de week gevolgd. De taalbarrière is absoluut nog aanwezig, maar iedereen kan
zich al redelijk verstaanbaar maken. Het gaat steeds beter! Daarnaast is het toch wel enorm fijn dat
projectcoördinator Piet aanwezig is om ons aan te vullen en te ondersteunen waar nodig. Daarnaast
is het nog een goede gozer ook! Na enige opstartproblemen wat betreft schoolpapieren zijn de
studentes LO van start gegaan met het geven van gymlessen op zowel de scholen Juan Enrique
pestalozzi te Purral als Escuela de Dulce Nombre. Het begin klinkt sommige waarschijnlijk herkenbaar
in de oren, want enkele klassen kwamen niet opdagen, ongemotiveerde docenten, maar de kinderen
vinden het maar al te leuk en daar gaat het tenslotte om. Op straat worden studenten al telkens
aangesproken met ‘profi’. De duo’s Sietske/Lianne (Purral) en Kim/Dorien (Dulce Nombre) hebben
inmiddels beide een presentatie aan de docenten op de scholen gegeven. Ondanks de momenteel
aanwezige gaten in het rooster hebben alle dames veel plezier in het lesgeven. Ja en dat willen we
zien!! Onze leuke, gezellige en actieve groep bestaat echter niet alleen uit studenten lichamelijke
opvoeding. Van de zeven aanwezig studenten vormen Sandra, Hans en Henri het
sportmanagementteam. De eerste sport en beweegimpuls in Purral is een feit. Inmiddels is er een
samenwerking ontstaan met een activiteitencentrum ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes). We
werken samen met twintig jongeenthousiaste vrijwilligers die ons graag willen helpen met het
opzetten van zowel sportactiviteiten en sportdagen. Gaande de stage zullen de vrijwilligers steeds
meer taken krijgen, waarna ze zelf mogen proberen om een sportdag neer te zetten. Ons doel is om
de vrijwilligers zo op te leiden dat ons project gecontinueerd kan worden naarmate wij weer in
Nederland zijn. Ja, maar er komen toch weer nieuwe studenten van ISOP uit Nederland. Dat klopt!
Maar Purral is slechts één district die valt onder het overkoepelende comité Cantonal Goicoechea.
Overige districten die onder andere aanwezig zijn genaamd IPIS, Guadalupe en Centro moeten ook
meer draagvlak krijgen om sport zowel te promoten als uit te voeren. De sportmanagement
studenten werken ook samen met bovengenoemd comité. Veel financiën worden inefficiënt
uitgeven of verdwijnen mogelijk. Er zal onderzoek gedaan worden tussen de verschillen met een
vergelijkbare organisatie in Nederland, waarna een advies zal worden uitgebracht voor een
effectievere en efficiëntere werking van het comité.
De eerste instuifactiviteiten zijn inmiddels gerealiseerd. Daarnaast was de eerste grote sportdag een
succes. Een campeonato de futbol op het veld Ana Frank in Purral. Grote opkomst, knallende muziek,
hardwerkende ISOP studenten, vrijwilligers van ACJ en veel spelvreugde zorgde in totaliteit voor een
eerste succes waarbij ISOP wederom is gepromoot.
Naast al het harde werken moet er natuurlijk ook tijd zijn voor ontspanning. Regelmatig wordt er
gesport in het park. Inmiddels zijn er al enkele projectleden lid of bijna lid van een sportvereniging.
Sietske gaat basketbal spelen in een universiteitsteam. Kim en Sandra trainen met een handbalteam.
Hans en Henri zijn inmiddels lid van voetbalvereniging Empresa Guadalupe. Ja en Dorien wil graag
schaatsen, maarja! Ook wordt er regelmatig actief gezwommen en gespind. Inmiddels zijn er ook al
wat lessen Aerobics en Tae Bo gevold.
Na en natuurlijk ook weer tijd om te relaxen….Tijdens een weekendje weg naar de ouders van
Projectcoördinator in Costa Rica (Guisella) in Mirarmar gingen we even terug in de tijd. Een oude
gezellige en vooral knusse boerderij. Zwemmen in een rivier en carnaval vieren in puntarenas. Ja was
weer een gezellig weekend.
Verder..wordt het stappen regelmatig verkend…o.a El Pueblo tot in de late uurtjes met jawel enkele
familieleden mee! Ja ze zijn hier niet vies van feestjes! Afgelopen week is de eerste verjaardag
geweest. Henri mocht hier zijn 21ste verjaardag vieren. Ja dat heeft hij geweten. Leuke cadeaus met
als klap op de vuurpijl 15 eieren op zijn hoofd en een dikke taart in zijn gezicht! Al met al toch erg
gezellig! Er zullen spoedig verjaardagen van onder andere Sietske en Dorien volgen, dus dat beloofd
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wat. Komende maanden zullen er nog vele mooie dingen gebeuren. Wat betreft stage, mooie ideeën
en ambities, veel werk en een vooral enthousiaste groep. Dat gaat helemaal goed komen. Wat
betreft onze vrije tijd, de foto’s spreken voor zich!
Een zonnige groet vanuit San José,
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