
Verslag van het 10
de

 Internationaal Kinderfeest 

 
Op woensdag 16 april 2008 was het dan weer 

zover het Internationaal Kinderfeest. Een van 

oorsprong Turks Kinderfeest. Al 10 jaar op het 

Joubertplantsoen en al 10 jaar met heel veel 

succes. Ook dit jaar waren er weer heel veel 

luchtkussens en heel veel kraampjes met leuke 

spelletjes. Voor 1 euro of als je een 

ooievaarspas hebben voor 50 cent kon je een 

strippenkaart kopen en dan kan je aan alle 

spelletjes mee doen. Het voordeel van de 

strippenkaart is ook dat de kinderen heel 

verspreid over het terrein alle spelletjes doen.  

 

Heel veel belangstelling trok ons nieuwe 

luchtkussen “Het Appeltje”, eind vorig jaar 

aangeschaft van sponsorgelden van Stichting 

Madurodam Steunfonds en Trein 8.28 

H.IJ.S.M. 

Wij danken deze sponsors hartelijk. Dit 

kussen gaan we gebruiken voor de aller 

kleintjes van 1 tot 6 jaar en voor 

gehandicapten kinderen, die nooit op een 

luchtkussen kunnen. Dus een heel grote 

aanwinst. Hartelijk dank nog hiervoor. 1 

gehandicapt meisje uit de wijk moest vanwege 

haar handicap alleen op het kussen. Dit meisje 

heeft genoten. En de andere kinderen die 

stonden te wachten vonden het heel normaal, 

niemand had commentaar, wat lief hé. Als je dit 

ziet dan weet ik weer waar ik het voor doe. Dit 

geeft weer even moed om door te gaan. 

 

Bijna kon dit feest niet doorgaan, maar dankzij 

de sponsorgelden van Staedion Wonen konden 

wij de rekeningen betalen en dit feestje 

organiseren, Staedion jullie zijn top. 

Helaas zijn wij niet in de gelukkige positie 

dat wij van bestaande organisaties 

luchtkussens kunnen lenen. Wij moeten 

overal zelf achteraan. Achter het geld, dat 

dit jaar overigens naar de Zebra is gegaan. 

Wij moeten er zelf voor zorgen dat wij dit 

soort activiteiten kunnen organiseren, voor 

ons geld ook, geen geld, geen activiteit.  



En als de kussens kapot zijn dan moeten wij 

ook weer sponsorgelden aanvragen om 

nieuwe te kunnen kopen. 

En dit is een weektaak voor onze voorzitter. 

Als wij zelf kussens moeten huren, en andere 

activiteiten dan moeten ook wij hier gewoon 

geld voor betalen. Eén kussen huren met 

mensen kost al gauw ! 350,00. De 

hometrainer die we hadden van Moonen  

! 750,00. De draaimolen ! 450,00. De meeste 

activiteiten die wij inhuren kosten veel geld. 

Maar je moet het goed doen of helemaal niet. 

Zoals nu, hoe hou je 500 kinderen bezig met 

maar 1 of 2 luchtkussens. Als je agressie op 

wil wekken dan moet je dit doen. Veel 

kinderen kennen de regels niet die gelden in 

de Efteling. Een uur in de rij staan voor een 

activiteit. Daar zijn de meeste nooit geweest, 

dus eraan wennen dat je dan een uur in de rij 

moet staan bij een luchtkussen, snappen ze 

echt niet. En met structurele subsidie voor 

de activiteiten van de Gemeente Den Haag 

zou dit ook allemaal niet nodig zijn. Kom 

op Gemeente, wie in Den Haag houd het 

hele jaar door ruim 7000 kinderen bezig? 

Van maandag tot en met vrijdag en dan 

nog de extra activiteiten? Dit is overigens 

ook een oproep aan de sponsors. A.U.B. 

denkt u aan de Stichting Haagse Hopjes 

Transvaal, en komt u vooral op alle pleinen 

kijken. 

Zie onze website: www.haagsehopjes.nl 

 

Maar 10 jaar Internationaal Kinderfeest op het 

Joubertplantsoen kan je hoe dan ook niet 

voorbij laten gaan. De kinderen waren 

massaal naar het plein gekomen, sommige 

vertelde wel ruim 500 kinderen te hebben 

geteld. Omdat wij strippenkaarten hadden 

kunnen we ook dit goed nakijken en alle 500 

strippenkaarten waren op. Of ze allemaal 

verkocht zijn moet ik nog met de 

penningmeester Annie bespreken.  

 

Natuurlijk deed Bario ook weer mee, met dit 

keer Beschuitjes versieren, armbandjes maken 



en een kunsthinkelbaan maken. Maar dit 

werden mooie straattekeningen, alle 

medewerkers van Bario heel hartelijk 

bedankt voor jullie enthousiaste inzet. En 

José was niet eens aanwezig. José ben je er 

volgend jaar weer? We hebben je wel 

gemist. 

Ook nieuw dit jaar waren de vader/mannen 

en moeder/vrouwen activiteiten. Zo waren 

er voor de mannen drie sjoelbakken 

neergezet. En voor de vrouwen hadden we 

een mooie partytent met tafels en bankjes 

om gezellig met de dames van de 

Beheercommissie Wijkpark Transvaal, 

onderleiding van Cora, Miep en Bep, 3D 

kaarten te maken. En hier was heel veel 

belangstelling voor. Een enorm succes dus. 

Dus dames kom volgende keer naar de 

activiteit die voor u is bedacht.  

Aan de foto’s kunt u ziek hoe de mensen en 

kinderen genoten hebben. Op naar het 

volgende feest op 30 april 2008 op het 

Wijkpark Transvaal, het Koninginnefeest. 

Graag wil ik iedereen die zich in heeft gezet 

heel hartelijk bedanken. Helaas was College 

Transvaal afwezig, heel, heel jammer. Maar 

hopelijk zijn ze de volgende keer er weer wel. 

p.s. Het was heel koud die dag, maar het “Hopjeszonnetje” stond weer prachtig aan de hemel. 

Door: Joke van den Boomen, 16 april 2008 

 

 

  


