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Projectgroep 2009 – II, Purral
Bericht groep San Jose II
Hier weer een bericht uit regenachtig San José. We blikken terug op de maanden maart en april, wat
een roerige periode was. Het werd gekenmerkt door: de populariteit van de zwemlessen, clase de
futbol en clase de gimnasia, het contact opnemen met GymStar, het scholentoernooi Liceo Purral,
het starten van de gymlessen op de basisschool de Pestalozzi en tot slot het starten van het
gezondheidsproject Skinning.
Na een periode van wisselvalligheid binnen de school de Pestalozzi is er eindelijk structuur in de
roosters gekomen. Na veel verwarring en miscommunicatie kon er eindelijk goed met de lessen
worden gestart. De kinderen zijn superenthousiast over de gymlessen. Als je door de gangen op
school loopt wordt je van alle kanten bestormd. Dan roepen ze: ‘Proffi, Proffi ( wat lerares betekent)
wanneer hebben we weer gym? Sommige kinderen houden zelfs bij hoeveel nachtjes slapen het nog
is tot de gymles. Wat betreft de kinderen zit het dus wel snor, helaas geldt dat niet voor alle
docenten van deze school omdat ze het nut van gymlessen niet inzien.
Naast deze lessen is er ook begonnen met een gezondheidsproject van Charlotte. Hierbij krijgen twee
klassen twee keer per week Skinning. Dit is een combinatie van touwtje springen en hardlopen.
Na de opening van het community house hebben we ongeveer 50 kinderen geworven. Dit aantal lag
ver boven onze doelstelling en was dus mooier dan we konden dromen.
Die maandag begonnen meteen de eerste clases. Ons Casa de Deporte (community house) bestaat
uit clase de futbol (voetbal lessen) en clase de gimnasia (turn lessen) die de kinderen gratis 1 keer per
week kunnen volgen.
Het blijkt nu lastig te zijn deze kinderen structureel te binden. Veel kinderen hebben zich wel
enthousiast ingeschreven maar komen heel wisselvallig. Ene week komen ze niet dan weer een
keertje wel en dan weer veel te laat. Kortom weinig structuur. Op dit probleem hebben wij
ingespeeld. Toos heeft hierop een systeem bedacht om de kinderen meer te motiveren om zich aan
de regels te houden. Dit beloningssysteem heet ‘reglas de coronas’en heeft twee regels: - kom op tijd
en participeer goed. Wanneer de kinderen zich hieraan houden kunnen ze twee coronas verdienen.
Aan het einde van de maand wordt er een ‘venta de coronas’gehouden. Hier kunnen de kinderen
met hun coronas verschillende dingen mee kopen. Hoe meer coronas je hebt, hoe cooler het cadeau.
Op de sportdag van 28 maart hebben we onze eerste venta de coronas gehouden met als top cadeau
een Nederlands elftal shirt!
Verder was deze sportdag erg warm waardoor we aan het einde een zeepbaan hebben uitgelegd
voor een beetje verkoeling. Ondanks dat er niet een hele grote opkomst (30) was, was het een
geslaagde dag voor de kids.
Onze casa loopt nu dus redelijk goed maar we willen natuurlijk niet dat daar niks meer van over is als
wij straks in Juli weer naar Nederland vertrekken. Daarom is er een voetbaltoernooi georganiseerd
voor het Liceo Purral (middelbare school hier in de wijk). Het doel van dit toernooi was de leerlingen
van het liceo Purral in aanraking te laten komen met ISOP en haar community House. Er werd
gevoetbald en daar naast werden er presentatie over ISOP gegeven. Na deze presentatie konden de
leerlingen die zich in willen zetten voor het community house zich meteen inschrijven. Dit leverde
maar liefst 10 kandidaten op.
Door al deze activiteiten zijn we lekker actief in de wijk. De mensen beginnen ons te herkennen en
vooral met de kinderen krijg je steeds meer een band. Dit heeft o.a. te maken met de lessen op
school Pestalozzi, de clases futbol en gimnasia (casa de deporte), het beter spreken van de taal en de
sportdagen.
Veel mensen in deze wijk komen op straat naar ons toe en vragen of er nog plaats is in de
zwemklassen. Kortom onze projecten leven hier wel in de buurt!
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