Nieuwsbrief ISOP San José april
April was een redelijk rustige maand in San José, dit kwam voornamelijk door Semana Santa.
In deze week waren de scholen dicht en lagen alle projecten ook stil.
Dit betekenden dus ook de voetbalschool. Maar uiteindelijk ging er één zaterdag toch door.
Doordat wij die dag al richting Panama waren om ons visum te verlengen is het voor die dag
overgedragen aan Roberto (Tico broer van Gershom). Hij krijgt sowieso al veel mee van alles
rondom de voetbalschool en is tot nu toe nog bij elke training op zaterdag aanwezig
geweest om te helpen. Natuurlijk was het wel even afwachten hoe het zou lopen. Maar
uiteindelijk is alles super verlopen, hij had een iets lagere opkomst, 35 kinderen, maar dit
kwam voornamelijk doordat er al veel kinderen op vakantie waren. En daarnaast waren er 8
vrijwilligers die dag om te helpen! We kunnen dus terug kijken op een geslaagde training van
de voetbalschool, zelfs zonder ons! Dit is voor ons tevens een mooie manier om op deze
manier straks naar de overdracht toe te werken. Op deze manier kunnen we er voor zorgen
dat als wij straks weggaan en er voor de tweede projectperiode geen studenten zijn de
voetbalschool toch door blijft gaan. Daarbij komt aankomende zaterdag de nieuwe trainer,
en zullen er voor de oudere cursussen opgesteld worden, zodat ze theorie les krijgen van de
trainer en het daarna gelijk kunnen uitoefenen in de praktijk, door de trainingen te
assisteren. En daarop aansluitend krijgen ze natuurlijk ook zelf training! Op deze manier
hopen we nog meer vrijwilligers te krijgen.
Een goed vooruitzicht dus! En dat terwijl wij onze dagen doorbrachten in Panama. Wij waren
genoodzaakt om het land te verlaten in verband met ons visum. Gelukkig mogen we nu weer
90 dagen in Costa Rica blijven.
Verder hebben we de afgelopen week alles weer opgepakt. De gymlessen en de zwemlessen
en staat volgende week alweer de één na laatste sportdag op de planning. Daarbij staat er
aankomende zaterdag een dag gepland bij het Liceo Purral. Hierbij gaan we in de ochtend
een aantal activiteiten voor de kinderen organiseren. Er is daar sinds kort een nieuwe
directrice en ze is heel erg enthousiast over onze projecten en zoekt graag samenwerking
met ons. Daarnaast zal er op het Liceo Purral ook een wedstrijd plaatsvinden met de
voetbalschool Holanda-Purral. De één na laatste sportdag die op 8 mei plaatsvindt zal in het
teken staan van de Olympische Spelen. Alweer de één na laatste sportdag…het gaat snel! Dit
is tevens ook de één na laatste omdat we eind mei gaan helpen bij het comité Deporte van
Orlando. Op die dag is er een hele grote sportdag waarbij het grootst wordt aangepakt en
mensen uit verschillende plaatsen bij elkaar zullen komen om deel te nemen aan deze
sportdag.
Langzamerhand werken we dus ook naar het einde toe. Op de Juan Flores gaat het
hartstikke goed. Daar krijgen we erg veel medewerking van de docenten en de directrice.
Zoals het er nu op lijkt gaan de docenten straks de lessen zelf overnemen. Wij zullen er voor
zorgen dat er een boek komt met daarin alle spellen en regels tijdens de gymlessen, zodat ze
op die manier makkelijk een gymles kunnen verzorgen. Bij de Pestalozzi loopt dit wat
moeizamer, maar hebben we ook al heel wat bereikt. Steffan heeft als coördinator erg veel
contact met deze school en werkt ook aan een verbetering van de communicatie. Voor de
Pestalozzi zijn nu twee formulieren opgesteld die in elk klaslokaal komen te hangen. Hierop

staat vermeld wat de regels zijn tijdens de gymlessen en wat de docent behoort te doen
tijdens de gymlessen. Op deze manier krijgen we al veel meer structuur in de lessen en is het
ook al flink te merken aan de discipline en het gedrag van de kinderen. Daarnaast wordt er
ook veel duidelijker naar ons gecommuniceerd wanneer er een les komt te vervallen, dit was
namelijk eerst niet het geval en vaak zaten we er dan voor niks te wachten. Maar de laatste
tijd is dit niet meer voorgekomen! Ook is er een keer op een vrije dag aandacht gegeven aan
de docenten en is er een quiz gehouden met de docenten of gezondheid & sporten. Die dag
is afgesloten met een potje volleybal, zo konden ze zelf ook een keer bezig zijn met sport &
gezondheid. Deze ochtend was dan ook erg geslaagd.

Nog ruim 8 weken en dan is onze mooie tijd hier alweer voorbij. We denken dan de laatste
tijd ook al veel na over de overdracht en de continuïteit. Op welke manier we deze het beste
kunnen laten verlopen en met sommige projecten zijn we zelfs al bezig om hier een begin
mee te maken. We kijken alweer uit naar de nog 2 mooie maanden die zullen volgen met
nog heel wat leuke projecten en activiteiten.
Pura Vida!

