Nieuwsbrief Oktober Projectgroep 2008 San José

Het tweede voorbereidingsweekend (26-27-28 oktober) begon vrijdagavond met geen leuk bericht.
Sofia Groenewold die naar Tanzania zou gaan, gaat niet meer mee. De reden hiervoor is dat zij de
ziekte van Crohn heeft en de voorzieningen zoals verpakt voedsel en een ziekenhuis in de buurt niet
aanwezig zijn.
Vrijdagavond is altijd een informele avond met weinig verplichtingen. Het was leuk om iedereen na
het eerste voorbereidingsweekend weer te zien! Wel waren er deze avond twee Tanzaniaanze
studenten te gast, Harald Sungusia en Angela Waniha. Zij hebben ons verteld hoe het leven in
Tanzania is en waar je aan moet denken.
De tweede dag van het weekend, zaterdag kregen wij te horen dat wij een externe opdracht
moesten doen. Het enige wat wij te horen kregen was dat wij sportkleding mee moesten nemen. Er
zijn 3 groepen gemaakt, en alle groepen ging naar een andere AZC. Hier hebben wij kinderen
opgetrommeld en zijn buiten met ze gaan sporten en bewegen en daarna gezamenlijk geëvalueerd.
Na het middageten zijn wij in groepen gedeeld per land. Voor de groep die naar Tanzania gaat was
Jan v.d. Meulen aanwezig. Jan is van stichting SINTAN (Support en Informatie Netwerk TAnzania
Nederland). De groep die naar Zambia gaat heeft hier ook bijgezeten omdat een aantal dingen met
elkaar te vergelijken valt.
De groep van Nicaragua, Tim, Elte en Hans hadden een gesprek met Muriël Duindam, zij onderhoudt
via de stedenband de relatie tussen Groningen en San Carlos. Hierbij heeft ze al meerdere studenten
stage laten lopen in San Carlos en ze is daar zelf ook al een aantal keer geweest. Daarnaast was
Willem Oosting weer aanwezig, deze heeft namens ISOP de mogelijkheden onderzocht voor het
starten van een sportproject in San Carlos. Er werd een film vertoond over Nicaragua en er is gepraat
over de activiteiten die we in San Carlos kunnen ondernemen.
Zondagmorgen begonnen we lekker actief met verschillende spelen. Iedereen had dit in het Engels of
Spaans iets voorbereid. Het is best moeilijk om in een andere taal les te geven! Verder hebben wij
nog met zijn alle gevolleybald en de toets Engels of Spaans gemaakt.
Ook hebben wij een fietsactie op poten gezet, het eerste weekend hadden wij het hier al over gehad
en dit weekend zijn er knopen doorgehakt. Wij gaan 4 fietsen draaiende houden 24u lang. Dit zal 22
op 23 november plaats vinden in Groningen op het gebouw van het Instituut van Sportstudies. Voor
deze actie zijn wij op zoek naar sponsoren die ons per gefietste km wil sponsoren. Wij hopen hiermee
een heleboel geld op te halen voor de verschillende projecten.
24-25-26 november zal ons laatste voorbereidingsweekend plaats vinden

