
Verslag van de Nationale straatspeeldag

op het Ruth Firstplein

Christiaan de Wetstraat op 1 juni 2005

Nog even werd alles doorgesproken met onze

hopjesmedewerkers, Lies, Sandra en Youssefi en twee

mensen van de beheercommissie Ruth Firstplein. En het

opbouwen kon beginnen.

De avond van te voren waren er allemaal papieren in plastic opgehangen zodat de
mensen niet zouden parkeren op de plaatsen waar de kinderen vandaag zouden spelen.
Borden om dit aan te geven heeft de politie niet meer dus wij moeten dit zelf verzinnen.
En het helpt, tenslotte staan wij dicht bij de bewoners en wij geven hier al 7 jaar een
straatspeeldag voor de kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot en met 18 jaar.

In de Christaan de Wetstraat lag de Hindernisbaan die heel erg druk bezocht is. Op
het pleintje aan de kant van de Christaan de Wetstraat stond de opblaasbare

klimmuur, een geweldige activiteit waar de kinderen en jongeren dan ook lang voor in
de rij moesten staan. Aan de andere kant stond de draaimolen met huifkarren en
andere zitplekken, ook hier weer veel belangstelling van vooral de kleintjes. De kinderen
genoten erg van die draaimolen.
Even was er een storing maar de meneer van Moonen had dat al snel verholpen. Dus de
gezichtjes van de kinderen klaarde al weer snel op. Als assistent bij de draaimolen stond
onze Fatiha, zij is al bijna een jaar stagiaire bij de Bot (Bewoners Organisatie Transvaal)
Fatiha vond het heel leuk om dit een keer te doen. Wel heel iets anders dan kantoorwerk



en veel meer herrie. Aan de kant van de Kockstraat stond zoals gebruikelijk natuurlijk
weer Alex en Bep bij de Zenuwspiraal met ernaast een heel drukke kraam met vier
enthousiaste dames om te schminken. Sandra onze hopjesmedewerkster zou de drie
geweldig gemotiveerde stagiaires begeleiden en Sandra was erg tevreden over deze
dames van de Pleysierschool, wij hopen dan ook dat Nathaley, Warda en Chantal nog
eens bij ons terug komen. Dank je wel.

In het kunstwerk op het Ruth Firstplein stond hopjesmedewerkster Lies samen met een
stagiaire van de sport bij het klompengooien spel, niet dat hier met klompen gegooid
werden, maar de kinderen moesten proberen om een klein balletje in de klompen te
gooien en dat is best heel moeilijk. De stagiaire en Lies hadden het ook druk en ook hier
hebben de kinderen zich prima vermaakt.
Na een hele middag met prachtig weer en zo´n 300 kinderen en natuurlijk snoep en
limonade, werd het plein opgeruimd en schoongemaakt. De medewerker van het Team
Transvaal Achmed (zie zijn verhaal op www.transvaalkwartier.nl) was ook aanwezig en
heeft goed meegeholpen. Hassan de medewerker van Boog was hier ook aanwezig en
heeft ook meegeholpen. Dus op dit kleine plein geen personeelsgebrek. En dat konden
we niet zeggen van de andere 2 pleinen.

Maar de kinderen en de medewerkers hebben
genoten en daar doen we het voor.
Een minpuntje was een vechtpartijtje waarbij
onze jongste vrijwilliger een bloedneus werd
geslagen. Jammer! Maar helaas komen dit
soort dingen ook voor.

Volgens mij had deze jongen met het

schminken alleen nog maar de kleuren van

de klimtoren in gedachte!

De organisatie was in handen van de Stichting Haagse

Hopjes Transvaal in samenwerking met de

Beheercommissie Ruth Firstplein.

De sponsors zijn: De M.A.O.C. Gravin van Bylandt

Stichting, Vestia Zuid-Oost, Fonds 1818 en de

Gemeente Den Haag.

Iedereen die mee heeft gewerkt hartelijk dank!


