
 

 
 

 

Deelname Stg. Haagse Hopjes aan workshops, muziek, dans, enz.  

 Streetcare/Rosalinde op 18 oktober 2008 op het Kaapseplein.  
 

Al weken was Rosalinde Hamel, van Streetcare bezig met het organiseren van haar feest. Aan ons de vraag of 

wij ook mee wilde doen, en natuurlijk wilde wij dat wel, ten slotte staat er ook een Hopje op het Kaapseplein.  

Onze medewerkster Samira en vrijwilligster Quarda gingen een straatvoetbaltoernooi verzorgen. En dat kunnen 

ze goed, want ze zijn niet voor niets 3
de

 geworden bij de dames van straatvoetbal in Nederland. De jongens zijn 

overigens 1
ste

 geworden. Dus Transvaal doet het goed met straatvoetbal. 

 

Iedere deelnemer aan het voetbaltoernooi kreeg een nummer en daarna is het kijken naar de anderen en op 

je beurt wachten. Hoe dan ook, altijd belangstelling genoeg. 

 

Een paar andere medewerkers waren er voor de EHBO en toezicht en het bestuur en nog een paar vrijwilligers 

voor de catering.   

Het duurde even voordat de dames konden beginnen aan het voetbaltoernooi, want een groep grotere jongens 

waren niet van plan om het voetbalplekje te verlaten. Maar na enige onderhandeling gaven ze het toch op en 

deden zelfs mee met het toernooi en één van de jongens wilde zelfs scheidsrechter zijn, geweldig, ook weer 

opgelost. 

 

Rosalinde heeft er veel werk aan gehad om het allemaal 

voor elkaar te krijgen. En dan is het jammer om te zien 

dat mensen die een kraam reserveren dan niet komen 

opdagen. Maar gelukkig waren er twee dames van 

VAZ, voor ons zeer bekend want ook bij de Stichting 

Haagse Hopjes zijn zij al ruim twee jaar vrijwilligers. 

 

Er waren veel leuke workshops en de kinderen deden 

heel leuk mee met alles.  

 

Het straatvoetbaltoernooi liep ook goed er waren leuke 

boekjes en pennen met, natuurlijk RG erop, als prijsjes. 

Maar niet minder leuk.  

 

 



 

 

 

Er waren optredens van een clown, een theatersport workshop, breakdance, buikdans, jam voor alle jongeren, 

buikdansoptreden en muziek van de Talking Didges. Een leuk en vol programma. Heel, heel jammer dat het 

met de laatste act mis liep. De Haagse Hopjesmedewerkers waren toen al weg. Dus we hebben niet gezien wat 

er aan de hand was, maar de volgende dag zagen we wel dat de eieren niet de pan hadden gehaald. Die lagen 

behoorlijk verspreid in de Kaapstraat. 

Rosalinde, je hebt het goed gedaan. Laat je niet kisten en ga gewoon door. Heel veel kinderen hebben zich erg 

vermaakt die dag, dat is ook te zien aan de foto’s die wij op onze website hebben gezet. 

Verslagje van De Stg. Haagse Hopjes Transvaal, Joke van den Boomen, 18 oktober 2008 

Voor meer foto’s zie www.haagsehopjes.nl  2008 foto’s Bestuur.  


