
Verslag van de gezamenlijke Nationale Straatspeeldag

op het Ruth Firstplein gehouden op 13 juni 2007

Het Ruth First Plein mag dan het kleinste
Hopjesplein zijn, het is zéker niet het ongezelligste
pleintje. Een miezelend regenbuitje dreigde roet in
het eten te strooien maar het lukte de zon
uiteindelijk om door te breken. De “jongens van
Ahmed” (officieel: Jongeren 4 Youth) waren ter
begeleiding over diverse spelletjes verdeeld
waaronder de speedcheck. Ik vraag me af wie er
meer plezier hadden. De kinderen die kwamen
spelen of de jongeren die de spelletjes begeleiden.
In de zweefmolen was geen stoeltje erg lang
onbezet. Op ieder stoeltje zat een kind met een
grote lach op het gezicht en het gele

straatspeeldag zonneklepje op het hoofd. Zoals
altijd op de Hopjes pleinen stond er al een
vrijwilliger met koffie en een broodje voor mijn
neus voordat ik ook maar één foto had kunnen
maken. Dat mag toch ook wel eens gezegd. De
verzorging is altijd optimaal.
Op de diverse luchtkussens sprongen de kinderen
rond dat het een lieve lust was. Er was heel even
een klein “opstootje” in de rij wachtenden, want

wie was er nou eigenlijk eerst? Dit werd snel en
vriendelijk opgelost door een vrijwilliger waar
respectvol naar geluisterd werd. Bij het ringen
gooien (om colaflesjes heen) werd gekscherend
gezegd dat je het flesje cola leeg mocht drinken als
je raak gooide. Daar trapte geen kind in want de
flesjes waren niet gevuld maar donker geverfd. Het
drie-op-een-rij ballen spel had ik nog niet eerder
gezien maar de kinderen maakten er veel gebruik
van. Opvallend was de behulpzaamheid van oudere
kinderen die zich ontfermden over de wat kleinere

kinderen zodat eigenlijk iedereen wel een keer
“drie-op-een-rij” gooide. Is dit omdat het een klein
plein is en alle kinderen op de een of andere
manier familie van elkaar zijn of in ieder geval
buren? Het deed mij in ieder geval goed om te zien

dat de kleintjes zo beschermd werden. Populair is ook altijd het “muizen meppen”. Het spel zal
waarschijnlijk anders heten maar het is de bedoeling dat een “muis” die door een pijp aankomt tot



staan gemept wordt op het enige openingetje dat er is en welke de “muis” moet oversteken om
veilig in zijn holletje te belanden. Agressief kan ik het niet noemen die meppende kinderen. Fanatiek
wel. Er werd stevig op los geknuppeld. Meestal mis trouwens maar dat maakte de pret er niet
minder om. En als de kinderen dan alle spelletjes gedaan hadden gingen ze moe maar voldaan naar
de limonadekraam om wat te drinken en af te koelen. Ik had in ieder geval mijn foto’s met vrolijk

spelende kinderen en ging naar het volgende plein
en naar het volgende feest in het kader van de
Straatspeeldag. Kimm

Deze Turkse moeder genieten van het

heerlijke weer wat we die dag hadden.

Fatima en Hanifa met de limonade



De bewoners van het Ruth Firstplein hadden heerlijke hapjes klaargemaakt. Echt

geweldig! Ahmed had moeite om iedereen in bedwang te houden. Maar het ging prima.

Dank je wel!


