Vergadering April Projectgroep 2008-I Nicaragua

Maandelijke evaluatievergadering ISOP Nicaragua - april
maandag 5 mei 2008
Las Ascuzenas, Nicaragua
Aanwezig: Hans, Tim
Notulist: Hans
1. Opening
Om 16:00
2. Stand van zaken
a) Basisschool
- Het gaas wordt aanstaande vrijdag aan de andere kant van het prikkeldraad geplaatst. Dit
wordt gedaan door ouders van de leerlingen en docenten. Wij hebben hier verder geen taak
aan.
- De voortgang van de lessen is goed, we vinden het erg leuk les te geven, de leraren willen
wel meehelpen, maar veelal is het niveau van de leraren aanzienlijk lager (overwicht op de
kinderen, structuur, affiniteit met sport)
- Door het vele lesuitval hebben de klassen van vrijdag vrijwel geen lessen, mogelijkheden op
een andere dag voor deze kinderen is er niet
- Boek met spellen is vanuit Costa Rica hierheen gestuurd, hier word een kopie van gemaakt
voor alle docenten hier
- We moeten op korte termijn een inventarisatielijst maken met de verschillende materialen en
deze op een plaats leggen waarbij ze gebruikt kunnen worden op de secundaria (ochtend) en
de primaria (middag). We zijn hier nog over aan het brainstormen, het moet natuurlijk geen
grote drempel zijn om de materialen op te halen en te gebruiken.
b) Middelbare school (Instituto)
- Veel alternatieve lessen de afgelopen weken, denk hierbij aan het veld opruimen,
boomstammen zoeken voor het plaatsen van gaas, volleybalpalen neerzetten, veld
platbranden, gaas plaatsen, voetbaltraining geven tijdens de gymles voor leerlingen.
Structuur is hierdoor minder aanwezig, afgelopen 2 weken veel volleybal gegeven ivm het
kampioenschap van Las Ascuzenas, georganiseerd door het sportcomité.
- 15 en 16 mei is er een groot voetbaltoernooi waar verschillende scholen uit de omgeving aan
meedoen. Dit word georganiseerd op het veld van Las Ascuzenas.
- Het veld naast de school is inmiddels platgewalst en egaal, het veld is nu nog van
zand/grond maar het is mogelijk om te spelen. Vele kinderen hebben de weg naar het veld
gevonden, tot nu toe nog geen gymlessen op gegeven, morgen wel. Met de gemeente/school
moet nog worden besproken of we het veld nog moeten bezaaien, of dat dit vanzelf gebeurd
en wat voor attributen (doelen) we op het veld zetten.
- Achter de school zijn inmiddels palen neergezet om te volleyballen, het volleybalveld is
inmiddels een aantal keren gebruikt.
c) Buitenschoolse activiteiten
- Het voetbaltoernooi voor de school (zie hierboven) eist vele trainingsuurtjes voor de
jongeren, hierdoor vaak 1 van ons aan het lesgeven op de primaria en de ander op het
voetbalveld van 3 tot 5.
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- Doordeweeks word er veelal vrij gevoetbald van half 5 tot 6 door de jongeren op het
voetbalveld, hierdoor speelt het voetbalteam van de school samen met nog 2 jongerenteams
(18 t/m 30) onderling wedstrijden.
- Gaas geplaatst achter het doel op het voetbalveld samen met de jongeren, hierdoor is de kans
op lekke ballen aanzienlijk afgenomen. In de eerste twee week waren er namelijk al 4 ballen
lek gegaan.
- De verbeteringen door middel van gaas, het nivelleren van het veld naast de secundaria, het
plaatsen van palen op het veld achter de secundaria en het verplaatsen van het gaas op de
primaria heeft ons geen kosten opgeleverd. De gemeente/school/gemeenschap heeft dit
bekostigd, hierdoor nog een aanzienlijk bedrag over voor andere materialen.
3. Financiën
- De afgelopen maand zijn 4 extra ballen en een trofee gekocht in Managua, Nicaragua.
Kosten ongeveer 35 dollar. Doordat voor de verbetering van de velden geen geld hoeft te
worden uitgegeven denken wij eraan om het geld uit te geven aan:
- doelen
- grasmaaier
- extra sportmateriaal
Hier is inmiddels over gecommuniceerd met de gemeente San Carlos en de organisaties in
Nederland, hiervoor hebben we nog geen definitieve toestemming gekregen.
4. Sportcomité Las Azucenas
- Het sportcomité is inmiddels gevormd, Frank heeft hierbij uitleg gegeven over het hoe en
wat. Het comité bestaat uit 6 jongeren, waarvan 1 vrouwelijk. Dit stel jongeren zijn
sportminded en kunnen leuk toernooien etc organiseren, ze hebben ook goed contact met de
andere jongeren. Ze hebben inmiddels het volleybaltoernooi georganiseerd. Om hier veel geld
aan uit te geven lijkt ons op dit moment nog niet verstandig en nodig.
Binnen de gemeenschap bestaat er al een comité dat zich bezig houd met sporten, samen
zullen deze zeker voor continuering zorgen, hoewel het nog niet een vaste structuur heeft.
5. Wvttk
- de opvolging, of het gebrek eraan, hierdoor zijn we erg bezig met het verbeteren van de
randvoorwaarden om te sporten (velden verbeteren), het gebrek aan opvolging doet de
continuïteit van de sportlessen geen goed
- vertekdatum zal 17 juni worden, ivm boten naar verdere reisbestemming(en)
- in juli zijn we nog 2/3 dagen in Las Ascuzenas ivm ophalen van spullen en wellicht laatste
activiteiten
- voor de volgende groep vinden we dat je een gastgezin behoort te hebben met een
playstation 2

6. Sluiting
Om 17:30 u.

