
Verslag van de landelijke ontmoeting dag op 19 november 2005

Onze sponsor, het Oranje Fonds organiseerde dit jaar een landelijke ontmoetingsdag. Enige tijd

geleden zijn wij in het kader van deze ontmoetingsdag al een bezoek gaan brengen aan het

Mondriaan College waar

nieuwkomers een inburgeringscurcus

volgde. Hier heb ik gezien dat het

mogelijk is dat men na 8 maanden

cursus al redelijk goed Nederlands

kon spreken. Geweldig.

En wij kregen bezoek van Buurthuis

Boerenplein. Dit was een bekend

gezicht voor ons. Maar het was toch

leuk om eens over andere zaken te

praten.

En nu was dan de landelijke

ontmoetingsdag. Al eerder kregen

we een doos vol verrassingen o.a.

Oranje polsbandjes om uit te delen

met respect 2 Al. Affiches, flyers,

uitnodigingskaarten, koffie, met een koekje en natuurlijk ballonnen. Ook hadden we al eerder

kleurplaten gekregen die de kinderen in de afgelopen maanden zeer enthousiast hadden gekleurd.

Prachtige affiches met de aanvangstijd erop van 10.00 tot 13.00 uur houden wij open dag.

10.00 uur, op een zaterdag, in

de wijk Transvaal. Maar het is

gelukt en het was voor die

vroege uurtjes heel druk met

veel enthousiaste kinderen. We

hadden de terrasstoeltjes en

tafeltjes buiten gezet, het weer

zat ook mee, dus er werd voor

iedereen koffie en thee

geschonken. En wij zouden de

Hopjes Transvaal niet zijn als

wij er verder niets aan zouden

doen. Dus werd het

luchtkussen neergezet en

verzorgt door Corne Leenheer

en na gezellig onderhandelen

en na goede afspraken gemaakt

te hebben kwam voor het eerst



de organisatie van Richard Krajicek naar de Wijk Transvaal, geweldig.

Deze werd vertegenwoordigd door Jorrit de Boer, een zeer enthousiaste medewerker, waar goede

afspraken mee gemaakt kon worden. Hopelijk volgen meerdere activiteiten met dezelfde prettige

samenwerking.

Met de geleende volleybalset

van SBT en de goede inzet

van onze vrijwilliger Angel

Ianev kon iedereen recreatief

volleyballen, hier werd dan

ook door groot en klein

gebruik van gemaakt. Het

RKF zorgde voor een

knallend panna toernooi, ook

voor groot en klein en de

Stichting Haagse Hopjes had

mooie prijzen ter beschikking

gesteld. En de Haagse Hopjes,

die was die dag ook gewoon

open, om te komen kijken,

maar ook om speelgoed te lenen

net als iedere dag.

Al met al een prima samenwerking

van drie organisaties die hetzelfde

doel voor ogen hebben.

Sport en Spel voor de kinderen,

jongeren en ouderen. Omgang met

elkaar maar vooral, zoals het

Oranje Fonds op de oranje bandjes

zet: Respect 2 Al.
Ik denk een heel mooie afsluiting

van een zeer geslaagde ochtend

waar toch zeker 200 kinderen en

jongeren aan mee hebben gedaan.

Iedereen hartelijk dank.

Door: Joke van den

Boomen


