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 Kinderplein activiteiten 

tijdens BAZAR MOZAIQUE  

 
Op 19 oktober 2008 was de tweede Bazar Mozaique. We hadden weer veel luchtkussens 

allerlei spelletjes op de kramen en de zweefmolen. Ook had de man van de zweefmolen kleine 

autootjes bij zich. Alleen maar leuk om dat er ook bij te zetten. Omdat wij deze niet ingehuurd 

hadden, moesten de mensen één euro betalen hiervoor. Dit gaf wel weer wat verwarring. Maar 

ja, als je naar de kermis gaat moet je ook betalen. Ondanks dat was er weer 

heel veel te doen. 

We hadden dit keer heel 

veel jonge vrijwilligers, 

niet zomaar, er was iets 

te verdienen. Dankzij Jantje Beton had ik 

heel veel cadeaubonnen gekregen voor 

een gratis bioscoopkaartje. Nou dat was 

leuk, de jongeren die meegeholpen 

hadden kregen allemaal twee 

bioscoopkaartjes, dus konden ze in de 

herfstvakantie nog fijn naar de bioscoop. 

Overigens hebben alle vrijwilligers 

bioscoopbonnen gekregen, dus een hoera-

tje voor Jantje Beton. Heel hartelijk 

bedankt! 

    

Ik moet zeggen dat deze jonge vrijwilligers het zeer enthousiast hadden gedaan. Iedere keer 

als er iets lukte bij een activiteit stonden ze te klappen. Ik denk dat ze hierdoor zelf een veel 

plezier hadden, maar voor de kinderen was het ook heel erg leuk, om te horen dat ze iets goed 

was gegaan.  

Hopelijk zien we deze jongens en de meiden iedere 

keer weer als we een activiteit hebben. 

Dank je wel allemaal, jullie hebben goed je best 

gedaan. 

 

 

 

 



Ondanks dat we mooi weer hadden wordt het toch al kouder in de maand oktober. Dus een 

warme dag kan geen kwaad. 

Bij het schminken waren de katten en poesen erg in. Ook hier voor jonge vrijwilligers. De 

twee stagiaires van de Bot (Bewoners Organisatie Transvaal), zijn het hele jaar al van de  

 

 

 

Dit is Halima van VAZ, maar ook al weer 

twee jaar medewerkers bij onze Stichting. Zij 

is degene die hele mooie muizengezichtjes 

kan maken. Haar dochtertje is die dag 

gevallen tijdens het panna tournooi. Ze moest 

met een ambulance naar het ziekenhuis 

gebracht worden. Ze krijgt een cadeautje 

voor de schrik van de Hopjes. Gelukkig is ze 

de volgende keer weer van de partij. Ze had 

een hersenschudding. Nou beterschap hoor! 

Kijk voor meer foto’s op onze site: 

www.haagsehopjes.nl 
Door: Joke van den Boomen 

 

 


