Naam: Mayra
Geboortejaar: 1999
Woonplaats: Buenos Aires, Argentinië
Familie en sociale situatie:
Mayra woont bij haar ouders in een arme wijk in Buenos Aires. Ze heeft twee broers die al getrouwd
zijn. Haar moeder werkt als sociaal werkster bij de gemeente en haar vader helpt bij een gaarkeuken
waar mensen een maaltijd kunnen krijgen. Hij is ernstig ziek, wat extra druk geeft op de financiën van
de familie.
Opleiding: Middelbare School en van jongs af aan Karate-training.
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Hier zegt Mayra zelf over:
“Mijn droom is doorgaan met karate, de sport waar ik van houd, en die me al heel veel heeft
gegeven. Ik leer een beter mens te worden, wat niet makkelijk is, want daar heb je veel wilskracht,
moeite en toewijding voor nodig. Met genoeg discipline en de goede voorbeelden die ik binnen deze
sport heb, kan ik een goed kampioen worden, niet alleen in de sport maar ook in het leven zelf.
Daarnaast kan ik door deel te nemen aan internationale toernooien verschillende culturen leren
kennen.

Over haar ambitie zegt ze: “Ze zeggen wel eens dat je, om je dromen te verwezenlijken, je ze niet
alleen moet wensen en willen, maar dat je ze elke dag moet visualiseren. Mijn talent is, naast karate,
mijn doorzettingsvermogen en de discipline die ik heb om te bereiken wat ik wil. Dit vertaalt zich in
de sport die ik doe, aangezien dit de perfecte eigenschappen zijn die nodig zijn om te kunnen
winnen. “
Mayra wil blijven groeien als atleet en proberen om zoveel mogelijk ervaring op te doen om erkend
te worden binnen haar sport. Daarnaast wil ze de wijsheid opdoen die nodig is om een goede
leraar/trainer te zijn, en huidige en toekomstige leerlingen niet alleen een sport leren, maar ook hoe
ze om moeten gaan met de maatschappij waarin we leven. Wanneer ze klaar is met de middelbare
school, wil ze de opleiding tot docent lichamelijke opvoeding volgen en daarna een eigen
karateschool openen. In de tussentijd kan haar groei gemeten worden door het aantal (gouden)

medailles dat ze wint bij deelname aan toernooien. Haar ambitie is om per toernooi minstens één
medaille mee naar huis te nemen.
Ervaring tot nu toe:
Zeer gedreven met mooie resultaten:




Zilveren medaille bij het WK in 2012 in Fortaleza, Brazilie,
Gouden medaille bij de Panamerikaanse Kampioenschappen in Argentinië
Zilver bij het Braziliaanse Open in 2014 in Iguazú

Begrote bijdrage Talent foundation PvT:
2014
€ 100

2015
€ 600

2016
€ 550

Details ondersteuning:




Contributie sportschool
Reiskosten
Kosten deelname WK en/of internationale toernooien

Geplande periode van ondersteuning:
1 oktober 2014 – 30 september 2016

