
 

Nieuw speelgoed in 2017 voor de  
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 

 
Hoewel het af en toe anders lijkt, omdat er 
zoveel gebeurt rondom de Hopjes, is de 
speelgoed uitleen nog steeds de hoofdactiviteit 
van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 
Deze speelgoed uitleen op 6 verschillende 
pleinen in de wijk Transvaal zijn meer dan 
12.000 kinderen lid, die op één of meerdere 
Hopjespleinen speelgoed komen lenen. 
Daarnaast zijn er nog uitleenmogelijkheden 
voor kinderen jonger dan 3 en ouder dan 15 
jaar. Je kunt je dus wel voorstellen dat het 
speelgoed dat hier wordt uitgeleend behoorlijk 
intensief wordt gebruikt. Hoewel we redelijk 
wat ervaring in huis hebben voor het repareren van het sport- en spelmateriaal is het soms 
ook gewoon echt op. Denk hierbij aan ballen waar geen enkel kleurtje meer opzit of steps 
waarvan de wieltjes meer dan 3 cm in diameter zijn versmald. Hiervoor hebben we eens in 
de zoveel tijd vervanging nodig. 

 
Omdat we geen vaste inkomsten hebben voor 
de vervanging en reparaties van speelgoed 
dienen we dit bij elkaar te sprokkelen bij 
sponsoren, zowel commercieel als particulier. 
We hebben de afgelopen jaren erg veel geluk 
gehad met sponsoren die regelmatig een 
bijdrage konden leveren voor de aanschaf van 
speelgoed. We willen er voor afgelopen jaar 
even uitlichten: Erna Willard, het Madurodam 
Kinderfonds, Voetbal Elf magazine en het 
Oranjefonds. 
 

We hebben gedurende het jaar van meerdere 
particuliere en fondsen bijdragen mogen 
ontvangen om sport- en spelmateriaal en 
speelgoed te kopen. We hebben dit jaar dus 
een heel groot aantal fietsjes mogen 
vervangen. We hebben slacklinen mogen 
aanschaffen die we gedurende onze 
activiteiten maar ook op zonnige dagen, 
hebben kunnen gebruiken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat sportmaterialen betreft, waren we erg gelukkig dit jaar. Omdat het ons 20-jarig 
jubileum was hebben we extra veel cadeaus mogen ontvangen. Dit was heel erg fijn 
omdat veel van ons speelgoed aan vervanging toe was en omdat het aantal familiedagen 
en sportworkshops toe neemt. Omdat we nu meer eigen materiaal hebben kunnen we 
voordeliger en zonder te veel te hoeven plannen leuke activiteiten ondernemen op de 
pleinen wanneer het weer dit toelaat. We hebben van het Madurodam Kinderfonds een 
heel mooi voetvolley- en volleybalveld mogen aanschaffen. Hiervoor hebben we 
voldoende mankracht rondlopen rondom de pleinen zodat hier ook echt regelmatig kan 
worden geoefend. Heel erg fijn in een wijk waar sporten nog steeds ondermaats gebeurt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit het Oranjefonds hebben we onder andere een mooi luchtkussen voor de 
allerkleinsten mogen aanschaffen dat we bij iedere activiteit kunnen gebruiken of als 
opvulling op een drukke dag op het Wijkpark. Hetzelfde geldt voor de 18 meter! lange 
buikschuifbaan. Deze is alleen aangeschaft voor de iets oudere jongens en meiden die het 
uitdagend vinden. 
 
Kortom, alle spullen die wij in het jaar 2017 hebben mogen aanschaffen worden al volop 
gebruikt! Zowel de kinderen als de meesters en juffen van de Hopjes zijn erg blij met de 
nieuwe spullen. De grote materialen schelen ook een hoop geld omdat we niet altijd 
hoeven te blijven huren!  
 
Wellicht lijkt het na al deze gulle giften wel alsof de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
meer dan genoeg materiaal heeft. Hoewel het zo is dat we erg veel materiaal hebben 
mogen aanschaffen, wordt dit materiaal direct intensief gebruikt en slijt het ook erg snel 
ondanks dat de kinderen leren in de regels met respect om te gaan met de materialen. 
Uiteindelijk wordt al het materiaal door zoveel verschillende kinderen gebruikt dat er altijd 
behoefte blijft aan vervangend materiaal. De meesters van de Hopjes hebben er vaak een 
dagtaak aan om al het materiaal speelklaar te houden. Er blijft dus altijd behoefte aan 
vervangend en nieuw speelmateriaal. 


