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Internationale samenwerking
Wat is stichting Polen Project Lesna?
De stichting Polen Project Lesna (PPL) houdt zich bezig met het aanhalen en onderhouden van culturele,
sportieve, economische, milieu- en welzijnsbanden. Dit doet zij in zeer brede zin, dat wil zeggen dat het
gaat om relaties van Lesna en omgeving in Polen, maar ook met Nederland.
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Kinderen op de school in Grabieszyce

Wij proberen de mensen in een klein, maar arm deel van Polen
kansen te bieden. Die kansen moeten ze wel zelf grijpen. Vooral de
jeugd, maar zeker ook minderheden (gehandicapten, daklozen en
eenoudergezinnen, ouderen) trachten we, op kleine schaal, vooruit
te helpen naar een betere toekomst.

Wat doen we nu?

We zijn op verschillende fronten, achter de schermen, actief en
houden ons onder meer met de volgende zaken bezig:
• Het organiseren van transport van 135 ziekenhuisbedden
naar een ziekenhuis in Luban, 15 km van Lesna;
• Het project Grabieszyce: Hier investeren we in verbetering
van de scholing en spelmogelijkheden voor de kinderen (de
voetbalclub). Het voetbalteam van de school in Grabieszyce
komt voor het eerst naar Nederland en speelt mee in de
Regio Haarlem Cup, van maandag 23 t/m zaterdag 28 juli
2007. Dat is een groot jeugdtoernooi Heemstede en
omstreken, waar duizenden buitenlandse kinderen aan
meedoen. PPL organiseert de trip, het verblijf en de
deelname, met hulp van vele sponsors, waaronder de
gemeente Bloemendaal en sportvereniging HBC;
• De leerkrachten van deze school komen mee om contacten te
leggen met leerkrachten van scholen uit de omgeving;
• PPL organiseert voor 20 kansarme kinderen uit Lesna en
omgeving jaarlijks een Kinderweek. Deze groep kinderen
wordt een week lang belangeloos verwend in het fort
Penningsveer in Haarlemmerliede.
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De Regio Haarlem Cup is één van de grootste en meest
aansprekende internationale voetbaltoernooien van Europa en
het grootste voetbaltoernooi van Nederland. Het initiatief is van
Expersport Nederland. De organisatie komt tot stand in
samenwerking met 8 voetbalclubs uit Haarlem en Heemstede.
Het toernooi vindt in 2007 voor de 23e achtereenvolgende keer
plaats en dit keer zijn de voetballertjes uit Polen erbij. Er worden
ca. 300 teams uit 25 verschillende landen verwacht. Meer dan
138.000 voetballers uit 68 landen namen in de afgelopen 22
edities van het evenement reeds deel. Uitgebreide informatie
over het Regio Cup toernooi is te vinden op www.yfgholland.com.
Programma:
Maandag 23 juli: Aankomst van alle teams. 21:00 uur:
Teamleiders bijeenkomst in het Friendship Village.
Dinsdag 24 juli: Start 1e Ronde vanaf 09:00 uur.

School in Grabieszyce

Woensdag 25 juli: Vervolg 1e Ronde.
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Donderdag 26 juli: Start 2e Ronde vanaf 09:00 uur. 20:30 uur:
Officiële Openingsceremonie, Youth Friendship Games 2007.
Vrijdag 27 juli: Vervolg 2e Ronde. Mogelijk kwart- en halve
finales. 19:30 uur: Disco Dance Party.
Zaterdag 28 juli: A- en B-Finales. 18:00 uur: Friendship Dinner.
Vertrek alle teams.

In de gemeente Bloemendaal zijn veel mensen actief op het gebied van internationale samenwerking.
Het bestuur vindt deze activiteiten van groot belang en wil ze daarom onder uw aandacht brengen.
Vanaf nu, mei 2007, stelt iedere maand een van de organisaties zich aan u voor. In deze publicatie laten wij
u graag kennismaken met de stichting Polen Project Lesna

gemeente Bloemendaal
Natuurlijk horen we graag wat u vindt van dit initiatief. U kunt daarvoor contact opnemen met ons team
communicatie, e-mail: voorlichting@bloemendaal.nl, telefoon: 023 5225 576.
Ontwerp: www.nicolepostdesign.nl

De voetballende kinderen en een deel PPL-bestuur

Dorota Balaban hoofd van de school in Grabieszyce

Het project Grabieszyce

De gemeente Bloemendaal helpt ons dit jaar met financiële steun.
De voetballertjes zijn 4 jaar geleden begonnen, op initiatief van
Leszek Konarski. De school is toen gestart met een offensief tegen
de verwording, de armoe en het kansarme toekomstbeeld, dat
vooral kinderen uit Grabieszyce geschetst zien. De drankverslaving
en de armoede zijn oorzaak van veel schoolverzuim.
Het alcoholmisbruik van (een van) de ouders is hier een heel groot
probleem. Ogeveer een derde van de bevolking van Grabieszyce
heeft een drankprobleem. De leerkrachten proberen de kinderen
weer te interesseren voor school. Daarom gaan ze op huisbezoek bij
de schoolkinderen en hun ouders om te praten over het verzuim.
Ook zorgen ze voor bijles en extra les thuis. De zorg van de
docenten strekt zich zelfs uit tot het regelen van het ontbijt en
lunch op school en inzamelen van kleding voor deze kinderen. Ook
de ‘naschoolse opvang’ komt geheel terecht op de leerkrachten.
Ze bedenken van alles om de kinderen op een leuke manier bezig te
houden: er zijn bijvoorbeeld handwerkclubjes en een voetbalclub,
waar iedereen mag meetrainen met het schoolteam. PPL helpt de
school aan kleding, maar ook aan leermiddelen, hulp aan gezinnen
en computers. Heel recent leverden we een orgel, aangeboden door
iemand in Bloemendaal, af op de school.

Wat hebben we nodig?

We proberen in contact te komen met de leerkrachten van
basisscholen in onze omgeving. Wij willen hen op hun beurt graag
in contact brengen met de onderwijzers uit Grabieszyce. In juli
komen de kinderen en hun leraren uit Grabieszyce naar Nederland
om hier mee te doen aan het voetbaltoernooi. Wellicht is dat voor
de leerkrachten uit onze omgeving aanleiding om eens te komen
praten met de mensen uit Grabieszyce en in de toekomst een keer
mee te gaan naar Polen. Uiteraard krijgen enthousiaste leraren alle
begeleiding vanuit PPL die zij nodig hebben. De scholen kunnen
elkaar aanvullen, samenwerken en kinderen laten zien hoe het in
Polen (en in Nederland!) toe gaat.

Contact is zo gelegd

In het tegenwoordige computertijdperk is contact gemakkelijk
gelegd! Het emailadres van de school is: dyrspgrabieszyce@op.pl
De directrice spreekt goed Frans. Met de leerkrachten is dat nu nog
wat lastiger, maar daar wordt aan gewerkt. Momenteel volgen de
docenten, speciaal voor de trip naar Holland, Engelse les. Bij PPL
hebben we gemerkt dat hun enthousiasme en inzet vruchten af
werpt. Dus gesprekken kunnen straks gewoon in het Engels.

Rol gemeente
Voorkant van een eengezinshuis, woonslaapkamer
en een keukentje voor 4 mensen .

Robert Heerze is de verantwoordelijk
wethouder voor de activiteiten op het
gebied van internationale samenwerking.
Natuurlijk volgt hij als verantwoordelijk
wethouder voor de activiteiten op het
gebied van internationale samenwerking
de verschillende organisaties op de voet.
Zijn reactie: “PPL en SHERP.NL.
Het zijn alletwee enorm betrokken
organisaties, maar wel ieder op hun eigen
manier en met een eigen invulling. Ik voetbal al heel lang niet meer,
maar ik ga zeker in de ‘Cupweek’ een keertje kijken om met eigen
ogen te zien hoe de Poolse voetballertjes zich staande houden.
En ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken om leerkrachten naar
Grabieszyce te krijgen. Het lijkt mij een prachtige ervaring.”

