Nieuwsbrief Januari Projectgroep 2010-I Purral
Zoals u aan de datum kan zien, (deze nieuwsbrief is te laat verzonden) zijn wij hier al redelijk
gewent en leven we inmiddels in tica tijd; Tranquilo!
Op 10 januari zijn Merel en Colinda aangekomen in Purral samen met 7 andere projectleden.
We zijn opgehaald door Kitty (van de vorige projectgroep) en vol spanning naar ons nieuwe
gastgezin gebracht. Monique en Laurien hadden een andere vlucht, maar hadden pech dat hun
vlucht overboekt was. Zij zijn een dag later met een reistijd van ruim 30
uur gelukkig alsnog aangekomen in Purral. De eerste twee weken in
Costa Rica was een introductie periode voor ons vier, voor Genevieve
en Tom (Nicaracua) en voor Anne Marie, Sander en Merlijn (Turrialba).
In deze introductie periode heeft Kitty ons Purral laten zien, ons kennis
laten maken met de mensen uit Purral, ons meegenomen naar San Jose,
Jaco en ons heel veel verteld over Costa Rica en Purral. We hebben het eten ontdekt in Costa
Rica en hebben ons in Jaco van onze sportieve kant laten zien! Bovendien
was het erg gezellig met zijn tienen en was het jammer toen Genevieve,
Tom, Anne Marie, Sander en Merlijn naar hun stageplek gingen.
De weken daarna hadden we nog weinig te doen aangezien de scholen nog
zomervakantie hadden. We hebben Costa Rica verder verkent, veel Spaans geleerd en we
hebben enkele vergaderingen gehad. Ook zijn wij inmiddels bij beide scholen langs geweest
om kennis te maken en ons te introduceren.
We gaan deze projectperiode les geven op twee scholen, de Pestalozzi en de Juan umañes
flores. Op de Juan umañes flores is nog niet eerder gewerkt door ISOP, dus het is afwachten
hoe ze meewerken. Na ons bezoek waren we zeer positief over de Juan Umañes Flores. Ze
wilde veel helpen, zelf sportmateriaal aanschaffen en gymkleding aan het kledingpakket
toevoegen. We zijn druk bezig met het maken van de roosters, zodat deze week de eerste
lessen al kunnen geven. Op de Pestalozzi zullen we waarschijnlijk de volgende week
beginnen.
Voor wat betreft de sportdagen is ons streven om er 1 per maand te organiseren. De eerste is
gepland en organiseren we 28 februari. Spoedig zullen wij hiervoor reclame gaan maken.
Wij zullen hiervoor ook de kinderen van de Juan Flores Umañes aanmoedigen om te komen.
We hebben goede hoop op veel kinderen doordat we dit jaar op 2 scholen lesgeven. Daarnaast
zijn we begonnen met het voorbereiden van de naschoolse activiteiten. We hebben het
zwembad gezien, zijn druk met het overleggen over de prijzen van de zwemles en het vervoer
en hebben onze badmutsen gekocht, wat verplicht is in Costa Rica. De turngroepen zullen ook
snel van start gaan. Over de voetbalgroepen heerst nog enige onzekerheid aangezien het
vorige jaar is gebleken dat meiden toch echt minder ‘gezag’ hebben bij het voetbal. Er is een
jongen van de plaatselijke voetbalvereniging die ons hierbij wilt helpen, dus met hem willen
wij binnenkort om tafel gaan. Als dit niet gaat werken willen wij de mogelijkheden bezien
voor wat betreft een sportinloop uur met verschillende sporten. Duidelijkheid hierover volgt
in de volgende nieuwsbrief.
Voor wat betreft ons sponsorgeld hebben we een vergadering gehad met Comite Cantanal. Dit
Comite heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van het verharde veldje naast de
Cancha. Ook wij hebben hiervoor een groot bedrag beschikbaar gesteld van ons sponsorgeld.
Er wordt over het verloop hiervan nog druk vergaderd en dus is er op dit moment nog weinig
over duidelijk. Dit volgt later.
Tot slot zijn wij bezig met de organisatie van een vrijwilligersborrel. Wij organiseren dit over
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2 weken en zullen dit houden in de Salon Communal waar we ook tweewekelijks onze
Spaanse les hebben. Ook hierover zullen wij u meer vertellen (en wellicht foto’s laten zien) in
onze volgende nieuwsbrief.
Wij zien er naar uit om zo snel mogelijk te beginnen met de werkzaamheden en hebben zin
om ook dit jaar een mooi project voort te zetten.
Groeten, Projectgroep 2010-1
Merel, Laurien, Monique en Colinda

