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Hier een update van de sportmanagement kant (Hans, Henri, Sandra) in Costa Rica…. Zoals de LO ers
altijd zeggen; Zet een bureau in de vorm van een voetbal neer en je hebt een sportmanagement
student!! Toch doen we af en toe ook nog wat!!! hahaha
Dingen die we tot nu toe hebben gedaan en/of waar we mee bezig zijn, zijn:
Een behoefteonderzoek:
We hebben een sportbehoefte onderzoek gehouden onder de kinderen van de basisschool in Purral.
Naar aanleiding van de uitkomsten, willen we nu voetbal - en basketbaltraining op gaan zetten.
Daarnaast zijn we gelijk op zoek naar mensen die deze trainingen van ons kunnen overnemen als wij
weg zijn, of al eerder! We hebben al wat contacten, dus hebben goede hoop dat het gaat lukken.
Maandelijkse sportdagen organiseren:
Op dit moment hebben we er al 2 sportdagen opzitten. Onze eerste sportdag was een
voetbaltoernooi. Aangezien de kinderen dat hier allemaal leuk vinden was de opkomst vrij goed , 45
kinderen!! Onze 2e sportdag was een 6 kamp. Ook dit was een geslaagde dag met 35 kids!.
Wat het mooiste is aan de sportdagen is dat we de vrijwilligers van ACJ (buurthuis) steeds meer
betrekken. Bij het toernooi hebben ze alleen bij de uitvoering geholpen en bij de 6 – kamp hebben
we ze allemaal een spel laten verzinnen en hebben we de leukste ook echt uitgevoerd! Ons doel is
om de laatste sportdag geheel door de vrijwilligers te laten organiseren.
Ook zijn we bezig een “opleidingsweekend” te organiseren voor de vrijwilligers.
Ons onderzoek voor het overkoepelende comité: Purral is een subcomité van Goicoechea. Onder
Goicoechea vallen 7 subcomités. Wij willen de gehele organisatie en vooral de geldstromen van het
comité in beeld krijgen, dus zijn bezig met het interviewen van alle werknemers van het
overkoepelende comité en alle voorzitters van de subcomités. Erg leuk en leerzaam om te zien hoe
andere comités werken.
Onze wekelijkse activiteiten:
Elke week hebben we 2 standaardactiviteiten.
Dinsdagochtend geven we een uurtje gymles aan de kinderen van de “kinder” van ACJ. Dit zijn
kinderen van 3 tot 5. Kids gaan hier pas naar de basisschool als ze 6 zijn! Is lache met die kleintjes
joh!! Dan donderdag onze instuif activiteit! 2 uur lang mogen kinderen komen spelen met wat ze
willen. Het aantal kids verschilt. Zo hadden we er vorige week 20 en deze week 40! Voetballen is
tijdens deze activiteit heeeeeeel erg populair. Maar afgelopen week hadden we tennisvelden
gebouwd en waren ze toch ook allemaal aan het tennissen. (das heel wat voor hier!!!)
Naast al het werk doen we nog steeds heel veel leuke dingen met ze alle, zoals; rondslingeren als
tarzan door het nevelwoud, pokeravonden, vissen vangen en daarna opeten, voetballen, dansen,
eieren gooien op verjaardagen etc.!!
We vermaken ons nog erg goed dus!!!
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