
 Verslag Zomervakantieactiviteit op het  

Wijkpark Transvaal op woensdag 27 augustus 2008 

 
Het was alweer de laatste zomervakantieactiviteit en je kon zien dat bijna iedereen weer thuis 

was. Het aantal kinderen was veel groter dan op het Anna Blamanplein van begin augustus. 

Nu waren er tegen de 500 kinderen aanwezig en de zon…….. die was er dit keer niet, maar 

toch Hopjesweer want het was in ieder geval 21 graden en droog weer. 
 

 
De ouder-kindactiviteiten 3D kaarten maken is zo populair dat zelfs de vaders het willen proberen! 
We willen hier zeker mee door gaan. Dit kan alleen maar leiden dat meer ouders zich bezig gaan 

houden met de activiteiten van hun kinderen. Wij vinden dat een heel goede vooruitgang. En danken 
het Oranje Fonds dat ze al deze ouder-kindactiviteiten hebben mogelijk gemaakt. 

 

 
Ook hadden we dit jaar bij iedere extra activiteit de 

jongens van de breakdance ingehuurd. Nee, niet 
voor de ouders maar voor hen zelf, ze beginnen 

steeds op een leukere manier mee te doen met het 
dansen. Ze durven steeds meer en beseffen ook dat  

 

 

Zoals altijd vermaakten de 

kinderen zich geweldig, ook 

bij het Panna Toernooi waar 

weer mooie ballen te winnen 

waren, was het redelijk druk. We hadden al de spullen in de beurt van het 

Hopje gezet zodat de mannen van de sport het sportveld ook konden 

gebruiken. Maar helaas was er niemand die mee wilde sporten, genoeg andere activiteiten. Al 

onze activiteiten zijn tot nu toe goed verlopen, zonder problemen en vechtpartijen, zelfs de 

politie zie je niet meer, mag wel natuurlijk, maar dan voor de koffie. 

 

 



De kinderen vermaakten zich zoals altijd weer heel goed, en onze Marokkaanse dames die bij 

de kinderactiviteiten staan gaan het ook steeds beter doen. Heel leuk om te zien. 

 

Ik heb gemerkt dat twee van onze kussens al snel aan vervanging toe zijn, dat is ons kleine 

luchtkussen en de kleine hindernisbaan. Oh! Oh! en nu maar hopen dat we weer sponsors 

hiervoor kunnen vinden. Ik ga in ieder geval mijn best doen. 

 

Wat onze vrijwilligers altijd zo waarderen dat is de service die ze krijgen, de koffie, thee, 

limonade en broodjes worden bij hun gebracht, meestal door onze Cobie met Abdel en nu met 

Samira. Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers het naar hun zin hebben, zodat ze 

de volgende keer ook weer mee doen. En zo te zien doen ze dat ook. 

 

Het was weer een zeer geslaagde 

Zomervakantieactiviteit en mede dankzij 

de sponsorgelden van Fonds 1818, Jantje 

Beton en het Oranje Fonds, is ook deze 

activiteit weer mogelijk geworden. 

Hartelijk dank. 

 

 

 


