
Verslag van het Einde Zomerfeest op 27 september 2006

Op het Anna Blamanplein

De activiteiten begonnen om 2 uur in de middag. De kinderen konden niet wachten tot

het zover was om te kunnen beginnen.

Eerst ging Abdel drinken en broodjes rond

brengen, voordat de activiteiten

begonnen.

De activiteiten waren best wel leuk er was

van alles te beleven. Er was een

springkussen, panna-voetbal, kraampje

met balletjes vangen, muizen meppen,

limonade kraam daar konden de kinderen

drinken halen als ze dorst hadden en er

was ook een schminkkraampje, sjoelen, 4

op een rij en een zenuwspiraal. Het was

een hele gezellige middag voor de

kinderen maar ook voor mezelf was het

ook leuk om het is een keer mee te

mogen maken.

Ik stond bij het kraampje balletjes vissen,

het lijkt makkelijk maar is best moeilijk voor de kinderen. Je had kinderen die er heel erg

lang over deden om een balletje te vangen, en af en toe gaan ze elkaar plagen dat was

wel leuk om te zien. Na afloop kregen we een cadeaubon, dat was wel heel erg aardig.

Door: Fadoua Ettahery



Dit is het verslag van Fadoua onze stagiaire bij de Bewonersorganisatie Transvaal BOT,

ieder jaar als er nieuwe stagiaires komen dan mogen ze mee doen met de extra

activiteiten van de Stichting Haagse Hopjes. Dus konden beide stagiaires meedoen. Zoals

de meeste mensen wel weten zijn de Haagse Hopjes ontstaan vanuit de BOT en de band

is altijd gebleven.

En Fadoua heeft gelijk, de kinderen, tussen 500 en 550, heel wat dus, konden inderdaad

niet wachten, hele lange rijen stonden er bij de vier luchtkussens en Erwin van Haag

Sportief had het enorm druk bij het pannavoetbal. Het is altijd opvallend op het Anna

Blamanplein dat je daar kinderen hebt die super beleefd zijn, maar ook die zeer hufterig

gedrag hebben. Als het zo druk is, dan is de verleiding groot dat het personeel te veel

kinderen op de kussens laten, hierdoor zouden ongelukken kunnen ontstaan. Dus moest

daar goed op gelet worden. Verder waren wij zeer blij met de “oude maar ook de nieuwe”

leerlingen van College Transvaal, die ons ook nu weer kwamen helpen en hopelijk dit nog

even blijven doen, zo waren er 5 schminksters waaronder, Camilla, Kita, Jill en onze

Warda kwam ook nog even. Ook een bekend gezicht onze trouwe Mohammed en een

nieuwkomer Soufiane, beide leuke knullen die we vast nog wel terug zien. Ook heel leuk

onze samenwerking met het College Transvaal. We gaan een keer een bezoekje brengen

aan hun nieuwe onderkomen.

Het was prachtig weer die dag en veel kinderen hebben enorm genoten. Hopelijk is er

volgend jaar een nieuwe Beheercommissie zodat wij samen met nieuwe mensen een

activiteit kunnen plannen. Als dit niet het geval is dan was dit voorlopig de laatste extra

activiteit op het Anna Blamanplein.

Door: Joke van den Boomen


