
Open Huis Wijkpark Transvaal  

woensdag 15 april 2009 

organisatie: Beheercommissie Wijkpark Transvaal 

en de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 

Het Wijkpark Transvaal,  de zomerhuiskamer voor bewoners en bezoekers van 

Transvaal. 

Het lijkt wel alsof de Stichting Haagse Hopjes Transvaal  patent heeft op mooi weer….. of 

dat zij afspraakjes maakt met de weergoden? Dat kan natuurlijk niet maar het is wel 

opvallend dat het zo vaak super mooi weer is. 

Vandaag woensdag 15 april 2009, met het tweede Open Huis Wijkpark Transvaal was het werkelijk 

zonnig en warm. Overal in het gras op de heuveltjes zaten moeders met kinderen onder de boompjes, 

gezellig met elkaar te praten en ondertussen goed op hun kindjes passen natuurlijk. Op de 

moederbanken, waarover ik de vorige keer al sprak, was het zo mogelijk nog drukker dan tijdens het 

eerste Open Huis. Heel veel moeders van allerlei nationaliteiten, uit Turkije, Marokko, Georgië, 

Griekenland,  om maar even op te noemen,  samen op een lange rij banken, heerlijk in het zonnetje… 

kindjes de fles geven, ijsje eten, lekker keuvelen met elkaar.  Heel relaxed allemaal. 

Ondertussen waren er allemaal activiteiten op het plein gaande in en naast de tenten. Omdat het 

nogal stevig waaide werd het 3D-kaarten maken in de tent gedaan. Er waren drie tafels neergezet en 

dat was ook wel nodig want de hele middag waren er constant  heel veel kinderen van klein tot wat 

groter, bezig met kaarten maken. Niet alleen kinderen vinden het leuk. Juist ook voor volwassenen is 

het heel rustgevend om zo ontspannen te knippen en te plakken en geconcentreerd bezig te zijn met 

je eigen kaart. Alle lof voor de drie begeleiders: Cora, Miep en Ria. Zij hebben de hele middag aan 



ongeveer 40 tot 50 kinderen en moeders heel geduldig uitgelegd hoe je het mooist kunt knippen, 

zonder witte randjes eraan natuurlijk en hoe je je kaart helemaal mooi en af kunt maken door er een 

mooi ‘gouden’ randje op te plakken met als finishing touch: wat echt goudstrooisel hier en daar. 

Naast de tent stond Alex met de sjoelbakken. Deze keer inderdaad met spelregels. Heel veel kinderen 

blijven dit toch een leuk spel vinden. Er is nog geen competitie gespeeld maar wie weet? Volgende 

keer misschien? 

De stagiaires bij de Haagse Hopjes, Raisa, Michelle en Sarah hadden een eigen opdracht deze keer en 

zij hebben gekozen voor T-shirts tekenen met textielstift. Alle kinderen, groot en klein konden daaraan 

meedoen. De stagiaires hadden ongeveer 50 T-shirts. Dat bleek achteraf te weinig dus veel kinderen 

gingen naar huis om een eigen witte T-shirt te 

halen. Er waren hele leuke creaties te zien. Er is 

veel talent hoor onder de kinderen. Grappig was 

het dat bijna iedereen op de achterkant z’n naam 

had gezet; op de voorkant lieten zij hun fantasie 

los. Complimenten aan de meisjes stagiaires. Zij 

hebben een leuke activiteit gekozen en die ook 

goed georganiseerd.  

De stagiaires van de BOT, Ouahiba en Canan, 

gingen rond drie uur op pad met een aantal 

vragen voor de bezoekers van het Wijkpark. De 

vragen hadden betrekking op de bekendheid van 

Bewoners Organisatie Transvaal aan de Paul 

Krugerlaan; de bestuursverkiezingen bij de BOT en de Wijkkrant Transvaal.  



Met hulp van Ouahiba en Canan in de vorm van 

tolken vraag ik tevens aan bezoekers of zij zin 

hebben om mee te helpen met kinderactiviteiten 

van de Haagse Hopjes of willen helpen bij de 

organisatie van activiteiten op het  Wijkpark door 

de Wijkpark Beheercommissie of om mee te doen 

als actieve bewoner in de Beheercommissie 

Wijkpark Transvaal?  Dat blijkt toch lastiger dan 

je op het eerste gezicht zou denken want veel 

bezoekers van het Wijkpark wonen net aan de 

‘andere kant’ in Schilderswijk of zij hebben het  

te druk met hun eigen veelal nog erg jonge, 

kinderen. Maar toch heeft een drietal mensen 

zich aangemeld om mee te doen. 

En toen was het tijd voor een bara en een 

pannenkoek. Maar wat was het daar druk!   Zo 

druk zelfs dat de tafel bijna bezweek onder het 

gedrang van heel veel kinderen. Abdel wist daar 

wel raad mee. Als een generaal drilde hij binnen 

de kortste keren een rij tevoorschijn. En o wee als 

je één pas naar voren zette. Dan ging je gelijk 

terug naar af en kon je achter in de rij aansluiten. 

Je kunt het natuurlijk als een compliment 

beschouwen voor mevrouw Keola die de bara’s 

heeft gemaakt. Ze waren echt verrukkelijk. En na 

de bara’s en al die leuke activiteiten gaat een 

beker ranja er natuurlijk wel in. Zeker met die warmte. De organisatie had daar goed op 

geanticipeerd: er waren wel honderd liters 

limonade. Misschien wel zelfs meer. De limonade 

smaakte naar mijn vroegere schoolreisjes: 

ouderwets lekker dus. 

En dan…. ja aan alles komt een einde; zo ook 

aan deze weer geweldige Open Huis Wijkpark 

Transvaal. En ook dat gaat goed georganiseerd: 

kinderen krijgen een happertje en bij een volle 

ingeleverde afvalzak, krijgen zij een beloning. Je 

begrijpt, binnen een mum van tijd was het hele 

plein brandschoon.  

Om tien minuten voor vijf plof ik op een stoel, 

binnen de hekjes voor het Hopjeshuisje. Voorzichtig neem ik kleine slokjes van mijn hete koffie. Ik zie 

een hele lange rechte rij met kinderen, heel stil en bijna bewegingloos voor het hekje wachten. 

"Waarom staan die kinderen daar zo  onnatuurlijk stil in de rij" vraag ik Ouahiba die naast mij zit? "Ze 

wachten tot ze over tien minuten weer nieuw speelgoed kunnen lenen want dan gaan de Hopjes weer 

open; het is nu pauze tot vijf uur" antwoordt Ouahiba. De kinderen mogen dan het geleende 

speelgoed wel inleveren, wat ook al niet veel rust geeft voor de medewerkers, maar ze mogen geen 

nieuw speelgoed lenen, dat mag pas weer na de pauze. 

Verslag Henneke Vogels stichting Boog  

 


