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Twee contai ners mater ialen: hét onder werp van deze nieuws brief.

toest ellen verza mele n

Eind maart 2011 kregen we uit Neder land een mailtje : of we een
goede , gebrui kte spanb rug wilden hebbe n. Ja, natuur lijk! Voor zover
wij weten is dat wedst rijdtoe stel er niet op Curaça o! Geen idee
hoe
het naar Curaça o moest komen , maarg oed...
De spanb rug werd de invent aris van de gymza al van een schoo l,
een
vereni ging die nog wat over had, en ga zo maar door. Ook was er
een vereni ging die ging stoppe n, en de invent aris inclusi ef tumbli
ngbaan verkoc ht. Die kans konde n we niet laten schiet en!

conta iners versc hepe n

Sticht ing Signaa l Sosial heeft ons geholp en om al deze spullen in
twee 40-vo ets contai ners naar Curaça o te halen. Zij geven een
deel
van de spullen weer aan schole n die weinig gymm ateria al hebbe
n.

conta iners uitpa kken en weer inpak ken!
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Afgelo pen maand ag was het zover: de contai ners konde n open!
Een
spann end, maar ook stress vol mome nt. Er moest in één dag heel
veel gebeu ren. Tegen ieders verwa chting in is het gelukt : beide
contai ners gingen leeg, één werd er weer tot de laatste centim eter
gevuld met spullen die we nu nog niet kunne n gebrui ken, maar voor
de turnha l zijn. De rest vond een plaats je in kantoo rruimt es en in
de
opslag op Schole ngemeensch ap Parera (bedan kt menee r Jaman
ika!).
In en rond het uitpak ken van de contai ners ging er van alles mis,
maar het belang rijkste is dat onze spullen er nu zijn en we een
deel
van de mater ialen al kunne n gebrui ken. Zo kunne n wij de lessen
nog
aantre kkelijk er, veilige r en uitdag ender maken . Maar.. . voor de gymzaal in Schole ngemeensch ap Parera beteke nt dat, dat het mater
iaal
twee trappe n af moet vóór de les, en twee trappe n op ná de les.

uw hulp gevra agd

=turnhal=

Als leiding en assist enten slepen , sjouwe n en tillen wij al heel wat
af.
Daaro m vragen we uw hulp. Willen ouders die kinderen komen brengen voor de eerste les, en halen na de laatste les (in de gymza al
van SGP), helpen met deze spullen ? Met elkaar is het zó gebeu rd!
			
Alvast bedan kt!

We zijn nog steed s op zoek naar een
gesch ikte loods of hal. Geef het door als
je iets weet !
er ook een spons oract ie
gaat
Binne nkort
van start om een gezo nde finan ciële basis
voor zo’n turnh al te legge n.

=tumblingbaan=

Het eerder genoem de feestje om de
tumblin gbaan in te wijden gaat waarsc hijnlijk volgend e week op de gewone lessen
gebeure n. Kom kijken!

=hulp=
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