Familiedag op het Anna Blamanplein 15 september 2010
Het organiseren van een grote activiteit
is eigenlijk wel een hele klus en er
moet dan ook heel veel geregeld
worden om een grote Hopjes activiteit
op een plein soepel te laten verlopen,
wist je bijvoorbeeld dat er wel meer
dan 200 broodjes en krentenbollen
gesmeerd worden en dat er altijd
dames zijn die vroeg uit hun bed
stappen om dit weer voor elke activiteit
te doen. En zo zijn er tientallen kleine
en grote dingen die geregeld moeten
worden om van een activiteit een echt
feest te maken. Maar er is één
belangrijke factor die we niet kunnen
regelen en dat is het weer.
Natuurlijk was het weer de afgelopen
dagen wel het gesprek van de dag
bij de Haagse Hopjes, we hebben dit
jaar alle weer soorten al gehad,
regen, heel veel regen, kou, veel
bewolking en natuurlijk ook de zon.
Maar vandaag was het dus de beurt
aan de wind. Die zorgde er in ieder
geval voor dat de vlaggetjes van de
versiering heel vrolijk heen en weer
wapperde op het Anna Blamanplein.
Het Anna Blamanplein is een mooi
open Hopjes plein in Zuid Transvaal
waar de wind dus alle kanten op kan
en ook met volle vaart over het plein
kan waaien.
Maar de Hopjes hebben vandaag
laten zien dat we ook windproef zijn.
Er waren natuurlijk wel enkele
aanpassingen voor nodig en de
Supersurvivalbaan kon helaas niet
geplaatst worden omdat hij te veel
wind vangt. Ook het voetbal vangspel

was niet opgewassen tegen de wind maar dat mocht de pret niet drukken. Het was
droog en de zon kwam ook nog regelmatig kijken.
De kinderen hebben zich weer
heerlijk kunnen uitleven op al de
overige springkussens de draaimolen
en de rodeo krokodil. Het kwam vast
door de wind dat het hoogte record
buggy jumping vandaag is verbroken.
Wij hebben de kinderen dan ook nog
nooit zo hoog zien springen.
Daarnaast blijven onze oud
Hollandse tafelspelletjes een succes
en vandaag hadden we een primeur
want de nieuwe eendjesvangbak was
voor het eerst in gebruik. En het kan
natuurlijk door de wind komen maar
ik vond de eendjes vandaag wel heel hard zwemmen. Ook schminken met
windkracht 5/6 is een hele uitdaging, maar onze vrijwilligers laten zich daar echt niet
door weerhouden en er liepen dan ook weer een heleboel kinderen met mooie
versierde gezichtjes en handjes over het Anna Blamanplein.

En heb je wel eens popcorn gegeten als het heel erg waait, nauw dat is ook een hele
uitdaging hoor maar het blijft natuurlijk wel heel lekker.

Al met al was het toch weer een super geslaagde Familiedag, het woord zegt het al,
met heel veel moeders en wat vaders op het plein was het ook een echte familiedag,
deze werd overigens gesponsord door het Oranje Fonds en Fonds 1818, hiervoor
hartelijk dank.
En als je dan twee als Spiderman
geschminkte jongetjes met een grote
lach op hun mond en glinsterende
oogjes voor je kraam krijgt die vragen
of er morgen weer feest is op hun plein
dan weet je waar je het voor doet.
De Stichting Haagse Hopjes is voor
een zeer groot deel afhankelijk van
vrijwilligers die zich willen inzetten om
de kinderen een onvergetelijke middag
te geven en we zijn al deze dames en
heren dan ook weer heel erg dankbaar.
Ook willen we de leerlingen van
praktijkschool De Einder bedanken die
er voor kiezen om hun
maatschappelijke stage bij de
Hopjes te lopen.
TV West heeft vandaag opnames
gemaakt tijdens ons familiefeest en
deze zijn dezelfde dag op TV West
uitgezonden in het nieuws. Helaas
was de reden van hun aanwezigheid
iets minder leuk. De gemeente heeft
besloten dat de Haagse Hopjes
volgend jaar minder subsidie gaan
krijgen. Dit heeft waarschijnlijk
vergaande gevolgen voor de Hopjes
en voor de kinderen die dagelijks
speelgoed lenen om gezellig en zinvol buiten te spelen.

Peggy en Joke
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Zie voor meer foto’s onze website:
www.haagsehopjes.nl
Wilt u ook vrijwilliger worden bij de
Stg. Haagse Hopjes? Bel dan naar
Joke: 06 – 307 21 668

