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 Kinderplein activiteiten 

tijdens BAZAR MOZAIQUE 

 
Op 12 oktober 2008 was de eerste Bazar Mozaique. Aan de Stg. Haagse Hopjes was gevraagd 

om het Kinderplein te organiseren, nou en dat hebben we gedaan. Met luchtkussens, veel 

spelletjes en pannavoetbal, komen we altijd een heel eind. We hadden die dag weer mooi 

weer.  

 

De zelfgemaakte dolfijnenvangactiviteit 

was er ook, deze is gemaakt door de heer 

Frans Klaassen, het heeft lang geduurd 

voordat hij alle batterijen hij elkaar had. 

Deze zijn nieuw heel erg kostbaar dus 

moest het tweede hands worden. We zijn 

heel blij met deze nieuwe attractie en de 

kinderen trouwens ook. 

 

Het kan trouwens ook met rubberen kippen, maar 

dat staat niet zo goed bij de achtergrond.  

De dames van VAZ (Vrouwen Aan Zet), die 

schminken worden ook steeds handiger hierin. 

 

Kinderen vinden het echt prachtig als ze 

er zo mooi bij lopen. 

 

Bij het pannavoetbal was het heel erg druk. De organisatie had gezorgd voor mooie bekertjes 

als prijzen. Op het sportveld waar alle kramen en tenten stonden was het heel erg druk. 

Onze vrijwilligster Cobie is op de foto geweest met een slang om haar nek, dit was in het 

tentje van Baksi, onze fotograaf van de Paul Krugerlaan. 

 



We hebben steeds meer jonge vrijwilligers, dat is heel fijn, hier Quarda samen met Samira 

onze medewerkster. En de vrijwilligers worden ook steeds jonger, ook dat is goed. Maar men 

moet nooit vergeten dat onze oudere vrijwilligers heel veel tijd steken in de activiteiten voor 

de kinderen in onze wijk. Ik ben dan ook deze en alle andere vrijwilligers heel erg dankbaar. 

 

Zonder deze vrijwilligers zouden wij nooit aan activiteiten als de Bazar of Kaschba mee 

kunnen doen, ze hebben immers nooit geld om al die mensen te betalen. 

Al met al, het was een heerlijke dag. En heel veel kinderen hebben weer enorm genoten. 

Kijk voor meer foto’s op onze website www.haagsehopjes.nl 

De organisatie van deze Bazaars hebben ook een website, 

zoek op: Bazar Mozaïque in Transvaal Park of Trend 
Forward Events & More. 

En dan nog even een tip van een fan van het Wijkpark: 

De officiële naam van het park is: 

WIJKPARK TRANSVAAL 

Door: Joke van den Boomen 

 


