Nieuwsbrief ISOP Turrialba januari

Daar zijn we dan…een maand in Costa Rica. De eerste
maand staat nog in het teken van acclimatiseren en
voorbereidingen voor het werken. We hebben de
eerste 2 weken in een gastgezin in Purral gezeten. Daar
zijn we bezig geweest met Spaans
paans leren, van Rafael.
Ook hebben we de scholen en de cancha van de Purral
groep bekeken. Voor de rest hadden wij nog geen
voorbereidingen voor ons project en hebben we wat
uitstapjes gemaakt naar onder andere Manuel
Antonio. Een weekendje met de hele groep naar het
strand, om even bij te komen van alle indrukken. En we
zijn ook een dag naar San Jose geweest, om de stad te bekijken.
Een mooi moment van deze 2 weken is wel dat
een paar van onze groep zin hadden om te
sporten en wij een mooi spel hadden bedacht
met slippers (bijj gebrek aan materiaal moet je
toch wel iets leuks kunnen bedenken). We
begonnen met spelen en er kwamen
langzaamaan wat kinderen kijken. Uiteindelijk
speelden we met een grote groep kinderen
erbij het spel, en kregen we na afloop een stuk
sinaasappel van een enthousiast jongetje.
Daarna zijn we naar Turrialba gegaan en
hebben daar een week kunnen acclimatiseren.
Kennis maken met het gezin, en met Oscar en
Catallina. We hebben alvast een mountainbike
aangeschaft, en zijn begonnen met spaanse les van Sionny.
Sionny. Voor de rest hebben we nog weinig voor
het project kunnen doen deze week.
Om het laatste week acclimatiseren af te maken, zijn we een week met de hele groep naar Nicaragua
gegaan. Onder andere om met de stedenband van Groningen mee te gaan. Hier hebben
hebbe wij het
project van isop in Nicaragua bekeken, en hebben daar het slipperspel geïntroduceerd. Een eigen
bedacht spel wat goed in de smaak viel bij de kinderen.
Verder hebben wij nog een mooie tour door de natuur gemaakt, en zijn er een aantal gaan
paardrijden.
rijden. Het is mooi om het verschil te zien tussen Nicaragua en Costa Rica. De mensen zijn in
allebei de landen heel hartelijk, maar je merkt wel degelijk het verschil tussen hygiëne en rijkdom.
Over 2 dagen zal ons project eindelijk starten!
Groeten Marije en Sabine,
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