
Twee containers materialen: hét onderwerp van deze nieuwsbrief.

toestellen verzamelen
Eind maart 2011 kregen we uit Nederland een mailtje: of we een 
goede, gebruikte spanbrug wilden hebben. Ja, natuurli jk! Voor zover wij weten is dat wedstrijdtoestel er niet op Curaçao! Geen idee hoe het naar Curaçao moest komen, maargoed...

De spanbrug werd de inventaris van de gymzaal van een school, een vereniging die nog wat over had, en ga zo maar door. Ook was er 
een vereniging die ging stoppen, en de inventaris inclusief tumbling-baan verkocht. Die kans konden we niet laten schieten!

containers verschepen
Stichting Signaal Sosial heeft ons geholpen om al deze spullen in 
twee 40-voets containers naar Curaçao te halen. Zij geven een deel van de spullen weer aan scholen die weinig gymmateriaal hebben. 

containers uitpakken en weer inpakken!
Afgelopen maandag was het zover: de containers konden open! Een spannend, maar ook stressvol moment. Er moest in één dag heel 
veel gebeuren. Tegen ieders verwachting in is het gelukt: beide 
containers gingen leeg, één werd er weer tot de laatste centimeter gevuld met spullen die we nu nog niet kunnen gebruiken, maar voor de turnhal zijn. De rest vond een plaatsje in kantoorruimtes en in de opslag op Scholengemeenschap Parera (bedankt meneer Jamanika!). 

In en rond het uitpakken van de containers ging er van alles mis, 
maar het belangrijkste is dat onze spullen er nu zijn en we een deel van de materialen al kunnen gebruiken. Zo kunnen wij de lessen nog aantrekkeli jker, veiliger en uitdagender maken. Maar... voor de gym-zaal in Scholengemeenschap Parera betekent dat, dat het materiaal twee trappen af moet vóór de les, en twee trappen op ná de les. 

uw hulp gevraagd
Als leiding en assistenten slepen, sjouwen en tillen wij al heel wat af.  Daarom vragen we uw hulp. Willen ouders die kinderen komen bren-gen voor de eerste les, en halen na de laatste les (in de gymzaal 
van SGP), helpen met deze spullen? Met elkaar is het zó gebeurd!     Alvast bedankt!
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= t u m b l i n g b a a n =
Het eerder genoemde feestje om de 

tumblingbaan in te wijden gaat waarschijn-
li jk volgende week op de gewone lessen 

gebeuren. Kom kijken!

= h u l p =
Wie-o-wie is bekend met gym-nastiek en turnen,  en vindt het leuk om te helpen op de lessen?

Het gaat met name om de  tienergroep, de dinsdagkleuters en de turngroep op woensdag. Er staat een vergoeding tegenover! Opfrissen van   kennis of een opleiding volgen is mogeli jk.

= t u r n h a l =
We zijn nog steeds op zoek naar een 

geschikte loods of hal. Geef het door als 
je iets weet!

Binnenkort gaat er ook een sponsoractie 
van start om een gezonde financiële basis 

voor zo’n turnhal te leggen.
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