
 

12 juli 2018 - Veiligheid en Milieu 
bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 

 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
is al ruim 23 jaar een begrip in de Wijk 
Transvaal. Omdat de activiteiten elk 
jaar steeds beter worden bezocht, 
hebben we daarom de afgelopen jaren 
ook aanzienlijk meer activiteiten 
georganiseerd. Het is natuurlijk 
hartstikke gezellig dat er steeds meer 
mensen naar toe komen maar meer 
mensen betekent ook meer rommel 
aan het einde van een activiteit. Daarbij 
heb je door méér spelende kinderen 
ook meer kans op onveilige situaties. 
Op beide punten neemt de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal haar 
verantwoordelijkheid. Al zowiezo 

hebben we bij ieder luchtkussen minimaal  
1 persoon staan voor toezicht. Maar meestal zijn dat 
er twee en soms drie. Toezicht houden op het 
spelende kind op een luchtkussen kan veel 
botzingen voorkomen. 
 
Prioriteit bij de Haagse Hopjes is de veiligheid van 
de kinderen en bezoekers. Dat staat voorop! Wij 
houden geregeld vergaderingen met de op de 
pleinen aanwezige meesters en juffen. We 
bespreken dan het belang van juiste begeleiding bij 
de springkussens en andere activiteiten.  
 

In de 23 jaar dat we activiteiten organiseren 
hebben we nog nooit meer dan een 
gebroken arm of schaafwond gehad vanaf 
de luchtkussens en dit houden wij graag zo.  
 
Uiteraard kunnen wij nog steeds leren van 
wat er bij andere organisaties fout is 
gegaan en hierop inspelen. Hadden we 
voorheen onze veiligheidsregels op stevige 
geplastificeerde A4-tjes…. sinds juli 2018 
hebben we die uitvoering vervangen door 



grote makkelijk leesbare banners met hierop de regels 
en de erbij behorende veiligheidsvoorschriften. 
Natuurlijk staat hier ook op wat kinderen niet mogen: 
spelen/sporten met eten in hun mond en wat de 
minimum leeftijd of indien nodig, ook de lengte is voor 
de activiteit en bijvoorbeeld hoeveel kinderen er 
tegelijkertijd mogen spelen. 
 
Op het punt van milieu zijn wij al langere tijd aan het 
bedenken hoe dit beter kan. Uiteindelijk hebben wij er 
dit jaar voor gekozen om onze voorraad ballonnen en 
vlaggetjes op te gebruiken maar geen nieuwe meer aan 
te schaffen voor de komende activiteiten. Want zoals 
we hierboven al zeiden: meer kinderen, meer 
bezoekers meer rommel en dat is slecht voor het 
milieu. Aan de kinderen leggen we uit: ”bekers en 
ballonnen liggen op de grond en als het regent komen 
die allemaal in het riool terecht en het riool stroomt in 
zee. De visser op zee vangt een vis en die vis heeft 
allemaal plastic bekertjes en ballonnen in z’n maag en 
die vis krijgt het kind ’s avonds op z’n bordje”…. ! In 
kindertaal maar het werkt wel! 
 
Dus geen ballonnen en vlaggetjes maar wel duidelijke 
en fleurige banners die het terrein en de kramen toch 
een feestelijke uitstraling weten te geven en die tegelijk 
ook minder belastend zijn voor het milieu. Verder 
hebben wij besloten om in plaats van de saaie witte 
plastic limonadebekertjes, gebruik te maken van vrolijke 
afbreekbare papieren bekertjes. Gelet op de 
hoeveelheid bekertjes met limonade die er per activiteit 
doorheen gaan is dit zeker een belangrijke verbetering.  
We hadden dit natuurlijk al veel eerder kunnen doen 
maar als je als organisatie gewend bent aan iets, is het 
soms best wel lastig om zo’n gewoontestramien te 
doorbreken. 
Wel waren we twee jaar gelden al begonnen met het 
verminderen van de hoeveelheidsiroop op een kan 
water en dit scheelt meer dan de helft. 
 
 
Wij hopen door onze milieu-aanpassingen op meerdere 
vlakken ons steentje bij te dragen aan een bewustere 
samenleving.  


