
KaSCHba - Transvaal: Wereldreis in één dag 

 
Op 22 juni 2008 was er voor de eerste keer de Kaschba in Transvaal en wij: Stichting 

Haagse Hopjes Transvaal mocht het Kinderdorp verzorgen. 

 

Ik als bewoonster aan het Wijkpark Transvaal kon vanaf mijn balkon alles goed gade slaan 

hoe dit evenement opgebouwd werd. Ik kan u vertellen dat dit erg rustig gebeurde heel relax, 

ze doen daar ook drie dagen over. Maar dan heb je als bewoner echt geen last van de opbouw 

of overlast van het gooien met buizen of wat dan ook. De sfeer tijdens de opbouw was 

bijzonder goed en eigenlijk leefde je als bewoner er naar toe. 

 

Deze gestapelde containers moesten een soort buffer vormen tussen de twee podia. 

 

Op zaterdag werden de vlaggen neergezet en de toiletten werden gebracht. Ook weer alles 

heel rustig aan. En zaterdagavond had je al een heel goed idee hoe het hele terrein zou 

worden. 

  

De vlaggen van Burgerschap en Staedion wapperde vrolijk op het terrein en de buffer 

van containers was gecamoufleerd door mooie doeken met de afbeelding van 

Mustapha Bourgogne. De beroemde Marokkaanse zanger. 

  

En in de nacht hoorde je alleen af en toe de hond van de bewaakster.  

 

 

 



En dan was het ook de tijd voor de Hopjes om alles klaar te zetten. 

 

Annie, Frans, Annie en Nel stonden al klaar. Zij hadden die ochtend al hard gewerkt om weer 

de boordjes voor onze vrijwilligers/sters en medewerkers in orde te maken. De schminkers 

zaten ook al tussen de hekjes, eerst alles netjes uitpakken en dan om 13.00 uur kon alles 

beginnen. Alle kramen en kussens waren versierd en voor zien van ballonnen en bordjes. 

 

Dit zit er nog heel rustig uit. Maar in de loop van de middag was er niet veel ruimte meer 

over. Het was een hele gezellige drukte. 

 

 

 



 

 

 



                                                                                                                                          



 

En om 17.00 uur kwam er een einde aan een zeer drukke, maar gezellige dag. En als het aan 

Wethouder Rabin Baldewsingh ligt dan is er volgend jaar weer een Kaschba op het Wijkpark 

Transvaal. Hopelijk mogen wij dan weer het Kinderdorp verzorgen. Door: Joke v. d. Boomen. 


