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De laatste twee weken gaan in!! (13-06-2009)
Hola lola lieve allemaal!
Hoe gaat het met jullie?? Na een lange tijd even geen bericht op mn site te
hebben gezet, hier dan nog even een update van het leven in Purral!
Zoals de titel al aangeeft, nog maar twee weken stage! Damn de tijd vliegt,
aan de ene kant wel zin in het einde, lekker straks reizen door Nicaragua en
daarna naar LA! Super zin in! Maar aan de andere kant ook jammer dat het
al bijnaaaaaaa voorbij is (mn stage dan) , maargoed aan alles komt een einde
he. Weet nu al dat ik mn broertje Josue hier zeker ga missen!! Hij is zooo
schattig en zooo actief!! We spelen samen karate en hij mag elke dag
´chocolates´ = hagelslag wat mn ouders hebben meegenomen uit nederland.
Elke dag een aantal chocolates in een plato chicitito (een klein bordje), hij
vindt het zalig!!
Verder begint regenseizoen hier langzaam te beginnen. S ochtends een
stralende hemel en tegen de middag betrekt het en in de middag dan barst
het los, regen en onweer. En het regent dan hard!! Nee geen pretje dan om
over straat te lopen!! En dit is pas het begin van het regenseizoen!!
Maar het gaat nog steeds goed hier het leven in Purral! Altijd ´muchos ojos´
zoals mn vader hier altijd zegt. Want savonds is het niet zo heel veilig op
straat. Jongens op de straat hoeken enzo.
Met ons opgezette huis, het community house, wat we de casa de deporte
noemen (sporthuis) gaat het top! Van een bodega (een opslaghok voor
materialen) is het nu een soort van oficina geworden, waaruit ISOP werkt.
Afgelopen week is er een tegelvloer in gekomen, waardoor het er ook erg
chique uit ziet nu! haha! Foto zal ik even uploaden, zodat jullie er ook een
goed beeld van hebben/krijgen!
Met de middelbare school wordt er samengewerkt om te zorgen dat er ook
activiteiten worden georganiseerd als wij weg zijn! Het duurt even in deze
tico cultuur om het allemaal rond te krijgen, maar als het allemaal lukt gaan
de boys van Liceo de Purral binnekort de voetbalklassen overnemen, voor
trabajo sociaal (soicaal werk). Wat ze moeten doen vanuit school en
waarvoor ze ook punten krijgen!! Zou fantastisch zijn!! Nog even hard aan
het werk om alles goed rond te krijgen en dan is mn stage ten einde.
En mn ouders en mn broertje zijn hier geweest! Zo LEUK!!! Het was heel leuk
dat ze mn gastgezin hebben gezien en hebben gezien waar ik dit halve jaar
heb gewerkt!! Gallo pinto (rijst met bonen) gegeten als ontbijt! Jaja, echt
tipico!! Verder heb ik ze in heel San Jose rondgeleid, marktjes hoofdstraat,
de andere gastgezinnen, langs pulperias (buurt supermarkten in Purral op
elke hoek), we belande nog even (per ongeluk) op de coca cola markt, dat is
echt de slechte en gevaarlijke buurt. Hop snel weer terug!!
Savonds gegeten met mn hele familie hier bij mij thuis (weer bonen met rijst
haha) en ze waren blij met de cadeaus!! En ik ook die ik van mn ouders
kreeg! Eindelijk weer een lekker stukje maaslander belegen, JAMMIE!!!
Hagelsalg, en natuurlijk drop! Zo lekker!!
Na san jose, doorgegaan naar monteverde, de naam zegt het al, de groene
bergen. Daar een canopy tour gedaan met Wijnand! Je vliegt over de toppen
van de bomen, heel stoer!! Daarna door gegaan naar de Arenal vulkaan, ook
gaaf! Die is werkend, overdag zag vulkaan de lava spugen en rommelde die
als een gek. En savonds was het helemaal mooi, want dan zag je de rood
hete lava!!
De laatste dagen op het strand doorgebracht, in Guanacaste, lekker zon zee
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strand en jugos naturales. Die zijn heerlijk, fruit drinks, jammiee!!
Ja was super leuk dat ze hier waren, maar ook weer jammer als de vakantie
dan weer afgelopen is. Dan zit je weer in de taxi naar Purral en dan heb je
nog zeven weken te gaan...
Maar daar had ik zeker wel zin in, lekker nog even knallen en de punten op
de I zetten!!
Naast het werken hier, gaan best vaak naar de bios!! De bios is hier zo
cheap!! Op woensdag 2 voor 1 dus dan betaal je 1 colone (1,30) echt relaxt!
Verder zijn hier dvd´s ook spot goedkoop!!
En we hebben hier nog steeds elke week 4 uur dansles, jaja, we dansen de
chachacha merrengue salsa en men lievelings (!!!) de reaggue! De reaggea is
echt leuk!! Mercelles onze danslerares roept dan manos arriva, en dan
handen in de lucht en heen en weer met die heupen haha!! Ja danslessen
zijn echt leuk! En ook nog best wel actief, gelukkig!
Want ik doe hier niet zo veel aan sport... we zijn hier begonnen met het
rennen van een rondje door purral. Maar daar zijn we ook al weer mee
gestopt, die bulten he. Die zijn echt killing! Een paar keer gezwommen in het
zwembad. En ik doe mee met de voetbaltrainingen bij de casa de deporte.
Maar verder is het weinig sporten hier helaas, in NL maar weer!!
Nog twee weken stage en nog even hard weken aan al mn opdrachten! De
afscheidscadeaus voor onze zwemgroep zijn al gekocht en de
afscheidsfeesten zijn al gepland!! In juli dan reizen door Nicaragua met didi,
en dan door naar LA!!!!!! Zien we mitch weer, zin in!!
Dikke kus vanuit San Jose!!
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