Nieuwsbrief ISOP San José februari
Februari was een drukke
maand in San José! De
projecten stonden op het
punt van beginnen en er
stonden twee mooie tripjes
op het programma.
Een daarvan vond plaats in
de eerste week van februari.
Met de hele groep
vertrokken we naar San
Carlos, Nicaragua. Omdat
Groningen een stedenband
heeft met het dorpje San
Carlos en zij dit jaar hun 25
jarig jubileum vierden, kwam
er een nederlandse delegatie
van de Stichting Stedenband
over en werden ook wij
uitgenodigd. Zo konden we
mooi kennis maken met de werkzaamheden van de Stichting Stedenband en ook het, nu helaas
stilligende ISOP-project
project in Las Azucenas (een uur van San Carlos)
Ca
bekijken.
Las Azucenas ligt werkelijk in het niks. Wij als omgevormde stadsmensen uit San José schrokken van
de stap die we terug deden in de tijd. Het is wel een prachtig project, maar achteraf voelden wij ons
als een koning in San José, waar gewoon
gewoon water uit de kraan komt dat je kunt drinken. Waar (meestal)
stroom is en waar je gewoon naar de bioscoop kunt als je dat wilt.
Het was ook zeer leuk om eens met mensen in discussie te gaan die dezelfde interesse voor
sportontwikkelingswerk hebbenIn de tweede week van februari begonnen dan eindelijk de scholen.
Nu een maand in Costa Rica, we waren er klaar voor. De scholen echter nog niet, die bedachten dat
het beter was een weekje later te beginnen. Zo ook wij.
Eenmaal begonnen was het erg wennen. Omdat
Omdat er maar 1 opgeleide sportdocent is, moesten de
andere 4 even wennen aan het lesgeven. Nu, aan het eind van de maand, kunnen we zeggen dat het
elke week een beetje beter gaat en daardoor ook leuker wordt.

Ook de voetbalschool begon met een eerste training,
training, die enorm goed bezocht werd. Wel 40 kinderen
genoten van een training van onze trainer Julio. De week daarop kwamen er 30, waarvan een redelijk
aantal dat teruggekomen was van vorige week, en dat is een goed teken. De officiele opening staat
gepland op 27 maart!
Ook de zwemlessen zijn inmiddels begonnen. Doordat er weinig plaats is in het zwembad kunnen we
helaas maar 2 keer in de week zwemles geven in plaats van 3 keer. Deze twee lessen stromen echter
vol en het is bijna zaak te zorgen dat er niet teveel
teveel leerlingen te weten komen dat er zwemlessen zijn,
omdat we zoveel vragen krijgen!
In het weekend van 12 en 13 februari stond er een tripje naar Turrialba op d e planning. Even kijken
hoe de projecten daar in elkaar steken, en daarnaast een bezoekje brengen aan Grano de Oro, waar
elke maand een paar dagen één van ons
Sabine en Marije zal helpen bij de lessen
daar. Een prachtig ouderwets dorpje, waar
de kinderen nog ter paard naar school
komen en waar maar heel weinig mensen
wonen. De natuur in het gebied
ied is ook erg
mooi, met wilde rivieren, dichte bossen en
prachtige vergezichten.
In Turrialba ontmoetten we Oscar, Marije
en Sabine. Het was goed om na de eerste
twee weken iedereen weer even bij elkaar
te hebben en te horen waar iedereen mee
bezig is.
Nu alles begint te lopen, begint de groep
ook ideeën
n op te brengen voor het
komende half jaar. Zo worden er op dit moment contacten gelegd met het Comité voor Educación
Fisica, om te kijken of zij ons kunnen helpen met eventuele stagiaires, of misschien zelfs
z
een
gymdocent.
Daarnaast zijn we volop bezig om de Cancha verder op te knappen en te beveiligen.
We kijken uit naar maart en de (weinige) maanden die daarop volgen!
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