Nieuwsbrief September Projectgroep 2007 San José
Eerste voorbereidingsweekend
Wij….
….zijn 7 studenten die allemaal studeren aan een van de 5 ALO’s die Nederland rijk is. Onze groep
bestaat uit 3 sportmanagement studenten: Sandra (Den Haag), Henri (Zwolle) en Hans (Zwolle).
Daarnaast maken 4 studentes die de opleiding tot docent LO volgen de groep compleet: Kim
(Amsterdam), Sietske (Amsterdam), Dorien (Groningen) en Lianne (Groningen). Wij….
…..zijn projectgroep 2007 I. Op zaterdag 23 en zondag 24 september hebben we het eerste
voorbereidingsweekend gehad voor ons verblijf in Cost Rica waarvoor we op DV 13 januari 2007 onze
riemen vastmaken in het vliegtuig!
Wij….
…..zijn op zaterdag 23 september (voor de meeste) vroeg uit ons bed gekomen om op tijd in de
kantine van de ALO Groningen te zijn. Alle leden van de projectgroep waren aanwezig, vanuit het
bestuur van ISOP waren Marjolein, Dirk Siemen en Jan aanwezig. Later op de dag kwamen daar Niels
en Jacob nog
bij. Na een eerste rondje koffie/thee (zonder thee) en hééééérlijke chocolade koekjes hebben we een
aantal kennismakingsspelletjes gespeeld. Zo hebben we al onze energie weggemept met
krantenmeppertje. Coördinatie problemen werden bij het stoel verwisselen geconstateerd bij veel
leden van de groep. Uitbeelden van anderen in de groep volstaat al met of ze plat aan de voorkant
zijn of enige rondingen hebben. Als uitsmijter hebben we een soort eigenschappen spel gedaan,
waarbij kaartjes werden omgedraaid en eigenschappen aan personen werden toebedeeld. Na afloop
van ons Costa Rica
avontuur gaan we kijken hoeveel mensenkennis we hebben. Toen was het tijd voor het tweede
rondje koffie/thee (zonder thee) en hééééérlijke chocolade koekjes. Tijdens dit rondje hebben we de
kennismaking voortgezet en zijn de deals om te gaan golf surfen al gesloten. Hierna volgde een
overheerlijke lunch, zonder pindakaas, maar met jam! Na de lunch was het tijd voor onze afspraak bij
COS (Centrum voor Internationale Samenwerking ). Als doelstelling heeft dit centrum: bewustmaking
van ontwikkelingswerk bij mensen. Hier hebben we met onze gastvrouw van het centrum gesproken
over de millenniumdoelen en hoe ons werk in Costa Rica daar eventueel mee verweven kan worden.
Daarnaast hebben we bekeken welke gelijksoortige organisaties er bestaan ten opzichte van ISOP.
We hebben besproken wat zij doen. Wat de rol van sport
is bij deze organisaties en in welke landen ze voornamelijk werken. Het was zeer informatief en het
maakt je bewust waarmee je eigenlijk bezig gaat.
Hierna hebben we gesproken met enkele oud deelnemers van het project die net ‘fris en fruitig’ zijn
teruggekeerd uit Costa Rica. Ook was het tijd voor het derde rondje koffie/thee (zonder thee) en
hééééérlijke chocolade koekjes. Veel vragen werden op de heren en het bestuur door ons afgevuurd.
Veel duidelijkheid gekregen over het project. Wat gaan we daar nou precies doen. Wat kunnen we
daar verwachten. Praktische tips voor een les(je) gym aan de kids van een van de scholen.
Afstudeeronderzoeken, Spaans, tickets, vrije dagen, gastgezinnen, cultuur en inentingen zijn enkele
woorden die de revue zijn gepasseerd.
Vervolgens een ultiem spannende volleybalwedstrijd tussen het bestuur en de nieuwe projectgroep.
Helaas nipt verloren door ons. In sets: 2-0 (25-12) (25-9). We wijten het maar aan de ringen aan het
plafond, 7 mensen in het veld en dat we elkaar nog maar een aantal uur kennen. Na een paar
spelerswisselingen hebben we nog een set gespeeld, waarna het alweer 17.00 uur was en de ALO
dichtging. Helaas moesten we toen afscheid nemen van Sandra. Haar ouders gaven ’s avonds een
feest omdat zij 25 jaar getrouwd waren. Namens de gehele groep op deze manier van harte
gefeliciteerd en nog veel geluk samen. Geweldig is dat alle giften die de ouders van Sandra tijdens dit
feest ontvangen
geven aan ons project; FANTASTISCH en bedankt!!!! Hierop zijn we naar het huis van Dirk Siemen
gegaan. In de geweldig grote huiskamer van dit
bestuurslid hebben we genoten van een diner, klaargemaakt door Niels: rijst met kip-kerrie:
VERUKKELIJK! Vervolgens aan het bier, rosé en de knabbeltjes gegaan. Rond een uur of 11 zijn we
met de gehele groep en Marjolein, Niels en Jan van het bestuur nog even de stad in gegaan. Op het
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terras van het NieuwCafe hebben we genoten van een rondje van zowel Niels en Jan omdat zij ’s
middags
tijdens de volleybal-match het kunststukje uithaalden om beide onder het net door te serveren
zonder het net te raken. De laatste lag om half 4 op bed…..
…..om 9 uur zondagochtend desondanks weer allemaal present in de enorme huiskamer van Dirk
Siemen, de hele groep van gisteren exclusief Sandra en inclusief bestuurslid Albert. Toen was het tijd
voor het zoveelste rondje koffie/thee (deze keer MET thee) en hééééérlijke chocolade koekjes.
We hebben onze eerste stapjes gezet op het gebied van de Spaanse taal door het spelen van 2
spelletjes Spaans-Nederlandse memorie (met dank aan een van de creabea’s die nu in Costa Rica
zitten). Marjolein had ‘de-wereld-in-een-sporttas’-tas meegenomen. De groep werd in 2-en verdeeld
en kregen
per groep 3 attributen mee die in de sporttas zaten. Dit varieerde van een houten bal tot een bal
gemaakt van plastic zakken strak bij elkaar gebonden. Na diverse fanatieke strijden te hebben
geleverd bij blokjesvoetbal, voet-volley, stoelendans, een soort van badminton zonder racket en
geitjatten was het
weer tijd voor een rondje rondje koffie/thee (ook deze keer MET thee) ÈN stroopwafels. Na het
koffie/thee rondje was het tijd om vragen te stellen door de groep aan het bestuur. Veel praktische
vragen en ook inhoudelijke vragen en antwoorden zijn aan de orde gekomen. Hierna presenteerde
het bestuur het projectplan. Door het projectplan werd vooral voor de LO-studentes
duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Voor de spormanagement studenten is dat nog iets minder
duidelijk omdat hun taak eigenlijk nog maar net in ontwikkeling is. Hierna hebben we weer genoten
van een (alweer) overheerlijke lunch, (alweer) zonder pindakaas, maar (alweer) met jam! Na de lunch
begonnen we met een ‘coördinatie-bevorderend-handje-klap-spel’ totdat Willem, sportmanagement
student in Groningen gearriveerd was. Hij gaat in november eerst naar Costa Rica om te kijken hoe
het project daar werkt en gaat daarna naar Nicaragua om te bekijken of ISOP daar ook
mogelijkheden heeft om daar een soortgelijk project op te zetten als in Costa Rica. Met Willem
hebben we het o.a. gehad over fundraising en de mogelijkheden daarvoor om acties op te zetten. Zo
hebben we plannen gemaakt dat iedereen in de supermarkten bij hem/haar in de buurt een soort
brievenbus neerzet waar mensen hun emballagebonnen in kunnen doen, zodat wij die in kunnen
leveren.
Daarnaast gaan we proberen om op onze oude basisscholen of op huidige stagescholen een aantal
klassen met behulp van sponsorboekjes geld in te laten zamelen. Ook zijn er plannen gemaakt om in
alle steden (Den Haag, Amsterdam, Zwolle en Groningen) een soort spinning marathon te
organiseren
waarbij we met behulp van diverse mensen de afstand van Nederland naar Costa Rica in kilometers
willen overbruggen. Tijdens deze gesprekken was ook nog een oud-Costa Rica gangster in ons
midden die ons ook van advies en tips voorzag. Uiteindelijk volgde het bespreken van de opdrachten
voor het volgende weekend. Als afsluiter de evaluatie van het weekend: zeer verhelderend,
informatief, gezellig en leuk. Kortom geslaagd!
Wij….
….laten nog van ons horen!
Lianne Hazenberg

