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 Kinderplein activiteiten 

tijdens BAZAR MOZAIQUE  
 

Net als de eerste twee Bazaars was er ook op 2 november 2008 weer heel veel te doen, aan alles en 

iedereen is gedacht. Van veel culturen was er wel iets te zien, echt heel erg leuk. En van onze kant een 

compliment aan de organisatie: Trend Forward Events & More, i.s.m. andere organisaties. 

Wij hebben het mee doen aan deze Bazaars als zeer 

leuk ervaren, een goede samenwerking en 

samenspraak. Zeker voor herhaling vatbaar. Hopelijk 

komen ze volgend jaar weer naar Transvaal, het geeft 

Transvaal veel kleur. Er waren dan ook veel 

bezoekers van buiten Transvaal en dat is erg leuk. 

Goed voor de wijk. 

 

 

Het Kinderplein dat door ons verzorgt werd was 

ook heel leuk, alle keren erg druk bezocht met als 

extra-tje de introductie van een nieuw skateboard. 

Misschien spoedig te zien op de woensdagmiddag 

op het Wijkpark Transvaal bij de Haagse Hopjes. 

Ook dit keer waren er weer veel Marokkaanse 

vrouwen als vrijwilligsters.  

 

Maar onze jonge vrijwilligers kwamen ook weer 

opdagen, en die doen het echt geweldig goed, ze 

hebben er zelf heel veel plezier in.  

Dus volgende keer, met de Lampionnenoptocht 



mogen ze ook mee doen, als bewaking, afwachten maar. En met sommige jongens heb ik afspraken lopen 

voor hun maatschappelijke stage die ze moeten doen van hun school. We krijgen het dus heel druk, jullie 

zijn van harte welkom. 

 

Bij het panna voetbal was de dochter van Halima, die 

de vorige keer een hersenschudding had, gelukkig 

ook weer aanwezig. Aan het voetballen te zien heeft 

ze er gelukkig niets aan over gehouden. De dames 

van VAZ, deden ook weer hun uiterste best met het 

schminken. De laatste keer dit jaar.  

 

Nog een extra activiteit waren de auto-tjes, ja er 

moest wel 1 euro in, maar toch veel kinderen 

mochten hier in van hun ouders, zoals ik zei, het 

was extra. Bij het luchtkussen “Het Appeltje” 

hadden de kleintjes heel erg veel plezier, volgens 

mij overal wel. 

 

 

Alleen waren er weer wat problemen bij het 

pannavoetbal, maar gelukkig kwam de bewaking 

langs en alles liep verder goed. De vorige twee keren 

waren hier ook al problemen, terwijl dit toch een 

activiteit is die we speciaal ook voor de grotere 

jongeren inhuren. Jammer dat ze hun eigen 

activiteiten proberen te verknallen. Gelukkig zijn er 

ook veel jongeren die het wel leuk blijven vinden. 

Die zijn dan ook altijd van harte welkom. 

Omdat er tijdens de vorige Bazaars wat 

problemen waren met eieren gooiende jongeren, 

heeft de organisatie speciaal voor deze jongeren, 

kickboksen ingehuurd, het waren workshops, met 

als traktatie, gratis T-shirts en petjes. Nou die 

waren dus snel verdwenen. 

Al met al, weer een zeer geslaagde Bazar, goed 

georganiseerd en druk bezocht. En de meeste 

mensen hebben zich bijzonder goed vermaakt. Er 

deden ook veel ondernemers uit Transvaal aan 

mee. Heel leuk om te zien. Wat de Stichting 

Haagse Hopjes Transvaal betreft, graag tot de 

volgende keer! 

www.haagsehopjes.nl  voor foto’s van de Bazaars 2008: 12 oktober, 19 oktober en 2 november 
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