Brandweerdag bij Stichting
Haagse Hopjes Transvaal
8 juni 2022 Wijkpark Transvaal
Op 8 juni hebben we op het Wijkpark Transvaal een
heuse ‘brandweer dag’ gehad. Deze dag was
georganiseerd door een groep studenten van de
studie bestuurskunde. Voor het vak Projectmatig
Werken wilden zij in samenwerking met de
Veiligheidsregio Haaglanden de burgers in Transvaal
informeren over de verplichting van de rookmelders.
Hiervoor hadden ze een spelletjes-middag voor de
kinderen georganiseerd waarbij ze de ouders zouden
inlichten over de verplichting van de brandmelders
per 1 juli 2022. Ze wilden graag een dag organiseren
met veel wateractiviteiten. En dit hebben ze voor
elkaar gekregen, wellicht niet precies zoals ze
hadden gehoopt, met een hele middag regen. Maar
ondanks deze buitjes hebben we toch kinderen
weten te bereiken en zijn ook alle rookmelders
uitgedeeld aan wijkbewoners.
Op een brandweer dag hoort de brandweer natuurlijk
niet te ontbreken. Daarom was Ferdi van de brandweer samen met een collega en een grote
brandweerauto aanwezig. Omdat er in eerste instantie weinig kinderen waren vanwege het slechte
weer hebben de studenten en alle medewerkers van de Hopjes een rondje mogen rijden in de wagen.
En oh jee wat vonden ze dat leuk! Naast een kinderhand is de hand van een meester/juf of student
blijkbaar ook zo gevuld! Uiteraard waren er ook allemaal leuke spelletjes zoals brandweermemorie,
een waterestafette en waterflessenvoetbal. Deze spelletjes zijn uiteindelijk allemaal gespeeld al was
het wellicht niet met de hoeveelheid kinderen waar we van tevoren op hadden gehoopt! De kinderen
konden door deel te nemen aan de spelletjes een brandweer ‘goodiebag’ verdienen met daarin ook
een mooie rookmelder voor de ouders thuis! Naast een brandmelder zaten er ook mooie spulletjes in
zoals een keycord (waar de kinderen hun Haagse Hopjes pasje mooi aan kunnen hangen), een
lampje en andere leuke brandweerspulletjes!
Tot slot mochten te kinderen uiteraard ook een kijkje nemen in de brandweerwagen. Ze hebben
allemaal achter het stuur gezeten en tot ergernis van alle omwonende moesten ze natuurlijk allemaal
even aan de sirene en de toeters zitten! Ondanks de geringe opkomst was het toch een succes! Nu
maar hopen dat de studenten hiermee een voldoende voor hun project hebben gehaald! Wellicht tot
een volgende keer!

