
 
 
Naam: Solange 

Geboortejaar: 1998 

Woonplaats: Buenos Aires 

Familie en sociale situatie: 

Sol woont met haar moeder en jongere zus. Ze hebben weinig inkomen en zijn afhankelijk van het 
inkomen van hun moeder. Haar moeder steunt haar enorm en staat van harte achter de ambities van 
Solange.  

Opleiding: Middelbare School 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 

Haar droom is om de beste te worden in Karate. Dit vereist heel hard trainen, toewijding en 
doorzetten, en in haar geval ook nog het wegwerken van allerlei obstakels in haar leven. 

Solange beschikt over goede technische vaardigheden en de fysieke eigenschappen om een groot 
kampioen te worden.  

In 2007 was Solange al geselecteerd voor de nationale Karateselectie en won goud bij het WK 
Junioren in Slovenië.  

Ervaring tot nu toe:                                  2015 

Solange geeft training in het SOMU (een vakbond) aan kinderen van 5-13 jaar en deelt zo haar talent 
met haar omgeving.  

 

12 juli -14°Nationale Karate Spelen 
Zilveren medaille in Kata Open 
Gouden medaille in combat 
19 september – Neemt haar leerlingen mee naar hun eerste toernooi, met goed resultaat. Ook geeft 
ze met haar leerlingen een open les in Ncochea (een stadje buiten Buenos Aires). 
19 oktober – 19e Shotokan Cup 
Gouden medaille in combat 
21 de November- 1ros JUEGOS DE LA ARAUCANIA  
Gouden medaille in combat 
In november geeft ze samen met de hele groep van de school boven de brandweer in la Boca in haar 
wijk een show om de verjaardag van de wijk te vieren. 
12 december krijgt ze tijdens het eindejaar diner van de Argentijnse Karatebond de prijs voor beste 
jeugd sporter uitgereikt.  

Ze slaagt voor haar schooljaar.  

3er PKC Panamerican Karate Open   

27  28 maart 2015 -Venezuela 
Zilveren medaille 55 + Kg 

Zilveren medaille in Kata  

Gouden medaille in Kata in teamverband  

 



 
 
Begrootte bijdrage Talent foundation PvT:  € 1250,00 

Details ondersteuning: 

 Bijdrage voor ”dagelijkse” kosten training en deelname aan toernooien 

 Gedeelte reiskosten. 

Bijzonderheden: 

Binnen de Karategemeenschap worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals feestmaaltijden, 
bingo’s, loterijen, pizza-avonden etc. waar Solange heel actief aan deelneemt om geld voor 
trainingen en vooral de kosten van de toernooien te kunnen dekken.  

Geplande periode van ondersteuning: 

1 oktober 2014 tot 30 september 2015 

2014 2015   2016 

€ 100 € 500 € 650 

 

 

 

 


