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Zoals ieder jaar wordt het elke week drukker en
drukker bij onze vakantieactiviteiten. Na een relatief
rustige eerste dag was het tijdens de 2de
vakantieactiviteit, ondanks de regen, alweer een stuk
drukker. Gelukkig hadden we hier rekening mee
gehouden en stonden er ook meer activiteiten dan de
eerste week. De regen die al voorspelt was heeft ons
alleen maar belemmerd tijdens het opbouwen.
Gedurende de uitvoeringsuren hebben we er gelukkig
nauwelijks last van gehad!
Deze week even geen bericht over Corona! We
hebben dit tot in den treuren benoemd en
behandeld. We kunnen namelijk ook gewoon
alleen maar leuks vertellen! Zo is de Stichting
‘Kind van de buren’ bij deze activiteit van ons
aangehaakt. Ze hadden nog talloze
knutselpakketjes die ze hadden verzameld voor
kinderen die hier goed gebruik van konden
maken. ‘Kind van de buren’ kwam tot de
conclusie dat de Haagse Hopjes een ideaal
punt was om deze pakketjes uit te delen.
Uiteraard zijn wij het hiermee eens! Ze hebben
een mooi plekje gekregen bij het Hopjes waar ze ook nog eens aan de slag zijn gegaan met deze
knutselmaterialen. Kinderen konden buiten het sporten om dus ook even rustig zitten en knippen en
plakken. ‘Kind van de buren’ kwam met een aantal vrijwilligers om dit allemaal te begeleiden. Erg leuk
dat ze zich bij ons aansloten!
Dan waren ze niet de enige die vanuit een andere organisatie bij onze activiteiten kwam helpen. We
hadden ook Samar en Kenneth van Streetsport
namelijk die 2 sportworkshops begeleiden. Deze
sporters staan normaal gesproken op verschillende
plaatsen in Den Haag. Maar tijdens onze
vakantieactiviteiten plannen ze zich in op het Wijkpark
Transvaal en kunnen ze mooi workshops bij ons
begeleiden! Wij vinden het geweldig dat we gebruik
mogen maken van de expertise van deze sporters!
Samar heeft judo geïntroduceerd en Kenneth is een
fanatiek basketballer wat allebei erg goed aansluit bij
wat de jongens en meiden van Transvaal willen!
Hoewel er op sommige plaatsen al wel weer springkussens, waterbanen etc. mogen worden
neergelegd, houden we het bij de Hopjes nog steeds bij sporten! Dit is natuurlijk jammer want bij de
Hopjes zijn we juist erg bekend om de Familiedagen met springkussens, waarbij iedereen welkom is.
Maar op een voor ouders afgesloten veld kunnen we dus ook erg leuke sport- en spelmiddagen
opzetten. We weten nog niet zeker of het veel drukker zou zijn geweest als we wel springkussens

hadden mogen plaatsen maar we weten wel dat we trots zijn op wat we in deze rare periodes toch
hebben neergezet.
Op het veldje voor de kleinere kinderen hadden
we zoals bekend Ome John’s poppenkast, de
kids playground, een draaimolentje en als nieuw
element een speelstructuur met ballenbak en
een zweeftafel. Dit speelstructuur is een
kruipruimte waarbij de kinderen door diverse
gangetjes naar een ballenbak konden kruipen.
Erg spannend natuurlijk! Deze hopen we de
komende weken ook weer te mogen plaatsen.
Wel was het erg populair en gaan we zorgen
dat het volgende week iets rustiger wordt! Bij de
zweeftafel konden kinderen ballen balanceren
boven een luchtstroom wat er erg magisch uitzag.
Dan hadden we ook het grote sportveld nog waar we
dus veel verschillende soorten sporten aanboden! De
sporten deze week waren: klimmen, bmx-en,
steppen, judo-en, basketballen, voetvolleyballen,
bungeespringen, stoepranden, megatwisteren,
pylonnenrace, dansen, freerunnen en boogschieten.
Een groot aanbod aan diverse sporten dus! De
meeste sporten zijn bij veel kinderen wel bekend.
Maar Freerunnen had al een tijdje niet in het
programma gestaan. Wij vonden het dan ook erg leuk
om de jongens van Back2basics weer eens aan de
slag te hebben op onze activiteit. Ook hadden de
jongens het een en andere uitgebreid wat betreft hun parcours. Zo hadden we deze activiteit een
heuse trampoline staan op ons sportveld. De kinderen die al wat beter waren konden hierop bijna
geheel zelfstandig salto’s maken op een dikke valmat. We hopen dat ze deze vakantie nog vaker
langs zullen komen!
De andere sporten worden bijna allemaal
begeleid door sportprofessionals. Hierdoor zie
je ook grote vooruitgang bij de kinderen! Niet
alleen wat betreft het sporten maar ook zeker
wat betreft gedrag naar elkaar en de meesters
en juffen. Nog steeds zijn er veel kinderen
aanwezig op de pleinen waarvan wij nooit
kennis zullen maken met de ouders en die
enigszins ‘aan hun lot’ worden overgelaten.
Maar gelukkig zien we ook steeds meer
betrokken ouders die het erg fijn vinden dat hun
kind op betaalbare wijze een hele leuke en
gezonde middag kan meemaken zo dicht bij huis. Dit zijn ook de ouders die ons en onze vrijwilligers
vaak nog reuze bedanken voor de fijne middag! Hoewel wij vanuit onze doelstelling vooral de
kinderen moeten bereiken vinden we het ook wel erg fijn om te weten dat het geapprecieerd wordt.
Ondanks het weer hebben we dus weer een erg productieve middag gehad! Wij hopen jullie allemaal
komende week weer te zien op het Wijkpark Transvaal!

