Nieuwsbrief ISOP San José maart
De afgelopen weken zijn voorbij
gevlogen. De weekenden zaten bomvol
leuke activiteiten: sportdagen, opening
van de voetbal school en het
voorbereiden van de overige activiteiten.
Zo was iedereen druk met van alles en
nog wat en moesten we de weekendjes
weg maar even laten schieten. Maar daar
kregen we heel veel blije gezichten van
de kinderen voor terug, geweldig!
Zondag
ndag 20 maart was er weer een
sportdag. Dit keer hadden we een stuk of
50 kids die vrolijk met alle spellen
meededen. Het doel van deze sportdag
was samenwerken. Daarom werkten we
dit keer in groepen. We hebben alle kinderen in groepen in gedeeld en elke groep
groep een kleur gegeven.
Alle spellen waren gebaseerd op samenwerken, in een team of één op één. Zo leerden de kinderen
spelenderwijs in een team functioneren en samenwerken. Verder hadden we dit keer een
springkussen die tot een van de populairste activiteiten
activiteiten behoorde. Om even aan te geven hoe de
kinderen hier kunnen zijn: voorafgaand aan de sportdag zijn we namelijk door één van onze
donateurs, hier in Purral, er opgewezen dat we bij het springkussen op moesten letten dat de
schoenen van de kinderen niet gejat zouden worden door andere kinderen. Gelukkig zijn dit soort
streken niet voorgevallen.
De dag is super goed verlopen, de kinderen deden leuk mee en snapte dat ze in de groepjes moesten
blijven. Aan het eind van de dag was er uiteraard ook één team die
die tot winnaar uitgeroepen werd:
trotse winnaars!
Ook deze maand niet te vergeten: zondag 27 maart de
grote opening van de voetbalschool HollandaHollanda Purral!
Dit was een geweldig succes met veel genodigden, een
DJ en 250 gillende kinderen.
De Nederlandse ambassadeur
assadeur in Costa Rica was
uitgenodigd om het lint ’officieel’ door te knippen,
Walter Centeno (speler van een van de belangrijkste
clubs in Costa Rica: Saprissa) heeft de kinderen toe
gesproken en heel veel handtekeningen uitgedeeld en
het sportcomité Purral
ral heeft hoepels, voetballen en
pylonen aan de voetbalschool geschonken.
De hele dag door was er een DJ die zorgde voor een
‘echte Costaricaanse sfeer, de kinderen hoefden zich
op het luchtkussen geen moment te vervelen of konden zich laten schminken,tussen
schminken,tus
de middag werd
er heerlijke Kip met Rijst en fresco (limonade) verkocht wat de moeder van Gershom klaar gemaakt
had. Verder kregen de bezoekers een programma boekje met alle informatie van de voetbalschool
en de het programma van de dag en voor alle kinderen
kinderen was er een DVD met een videoboodschap van
Bryan Ruiz. Deze dag is een heel goed begin voor de voetbalschool HollandaHollanda Purral geweest met
hopelijk veel nieuwe inschrijvingen.

Kortom een fantastische dag met heel veel positieve reacties en nieuwe contacten die in de
toekomst waarschijnlijk goed van pas kunnen komen bij de projecten van Stichting ISOP.
Verder merken we dat alles steeds beter loopt: de gymlessen hebben veel meer structuur, de
kinderen en de leeraren zijn al aardig aan ons gewend, wij
wij leren elke dag weer nieuwe woorden
waardoor we ons steeds beter kunnen redden in het Spaan en zitten al helemaal in het Tico ritme.
Vanuit San José.. Pura Vida!

