Nieuwsbrief Januari Projectgroep 2009 San José

Sportdag 24 januari 2009
Na veel voorbereidingswerk alvorens de nieuwe studenten aan zouden komen werd er aan de
nieuwe studenten en de vrijwilligers van ISOP CR in een vergadering uitgelegd hoe de laatste
promotie voor de sportdag in de vakantie plaats zou gaan vinden.
Deze vergadering werd afgesloten met een partijtje basketbal, dit was een prima activiteit zodat de
nieuwe studenten kennis konden maken met Costa Ricaanse vrijwilligers van ISOP.
Deze dag heeft zich ook een nieuwe vrijwilliger (Iwan) aangemeld, een vriend van roberto.
Er waren regelingen getroffen met het busbedrijf Empresa, flyers gemaakt en gekopieerd, affiches
gemaakt en er was mondeling gepromoot. De scholen waren gesloten in verband met de vakantie
dus het bereiken van kinderen via Pestalozzi was niet mogelijk. De nieuwe studenten kregen flyers
mee en gingen hun straat af voor het werven van kinderen. Anouk en Steffie zijn naar Empresa
gegaan, hebben de affiches 100 keer gekopieerd en hebben de affiches in de bussen opgehangen.
Verder zijn er in de buurt nog affiches opgehangen en werden de plaatsen afgegaan waar veel
kinderen speelden. Ten slotte zijn er enkele lokale kinderen aangesproken voor de laatste tips om
affiches op te hangen en om nog mondeling te promoten. De bedachte spellen werden verdeeld
onder de nieuwe studenten en de spullen werden op de cancha klaar gezet. De vrijwilligers zetten elk
een spel op en de muziek en het luchtkussen werden geregeld. De sportdag kon beginnen. Nu de
kinderen nog. Afwachten was niet nodig, 10 minuten voor aanvang stonden er al 5 te wachten.
Tijdens de sportdag zelf melde zich ook nog een andere vrijwilliger aan, zijn naam is Daril. We hebben
zijn naam en nummer natuurlijk direct genoteerd en hij heeft verder meegeholpen met de sportdag.
De hele sportdag liep voorspoedig, de vrijwilligers deden heel goed zijn werk. Vooral Iwan onze
nieuwe vrijwilliger was heel enthausiast en inventief. Bij de inschrijving aan de ingang van de cancha
stond een tica vrijwilliger die de kinderen vertelde over ISOP. Kinderen konden hun gezicht laten
schminken en konden deelnemen aan verschillende spellen. Om 11 uur waren er al 37 kinderen
binnen. De sportdag zou duren tot 12 uur. Als afsluiting werd er een gezamenlijke foto gemaakt met
de leerlingen die er nog waren en nog een afsluitend spel gedaan. Om 12 uur telde de inschrijflijst 50
kinderen die zich in hadden geschreven. Een groot succes zonder promotie op basisschool Pestalozzi
en niet te vergeten met twee nieuwe vrijwilligers!!!

