Internationaal Kinderfeest
12 april 2017 Joubertplantsoen
De eerste activiteit in het jubileumjaar van de Stichting Haagse
Hopjes Transvaal is een feit! Omdat wij elk jaar weer staan te
popelen om te beginnen met onze activiteiten, wachten wij niet af
tot het vol zomer is. Omdat wij erg goed zijn in het afdwingen van
goed weer kunnen wij dan ook al half april beginnen met buiten
activiteiten. Dit werd ook op het Joubertplantsoen weer bewezen.
Het was fris maar omdat iedereen de hele winter al weer binnen
had gezeten was het tijd voor een dag met leuke en sportieve
buitenspeelactiviteiten.
Omdat enkele scholen rondom het Joubertplantsoen een vierkant
rooster hebben was het voor de kinderen die al voor 2 uur stonden
te wachten een waar paradijs toen we net begonnen. Dit omdat er
nog geen lange rijen
stonden bij de activiteiten en ze overal alle aandacht
kregen. Na 15:00 uur liep het al snel vol en ontstonden
er wel langere rijen. Maar er waren genoeg activiteiten
voor elke leeftijdsgroep.
Wat er allemaal te beleven was? Voor de allerkleinste
was er een draaimolen, een ballonnenclown, een
schminkkraam, kinderyoga, een knutselclub van
Buurthuis Bario. Voor de iets oudere waren er tal van
springkussens, hindernisbanen, een slackline clinic. Voor
de nog iets oudere was er de slingerbal en een groot
voetbaltoernooi met mooie prijzen.
Buurthuis Bario was met een groot team aanwezig om gezellig in
de tent paasattributen te knutselen. Het was erg gezellig en ook
erg druk. Al 20 jaar lang is Bario betrokken bij activiteiten van de
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Er zijn ook enkele vrijwilligers
die al deze tijd al mee draaien. Dat moet wel iets zeggen over hoe
de samenwerking gaat!
Bij het voetbaltoernooi kon iedereen meedoen, dus ook zonder
bandje. We vinden dat wij de voetbalkooi niet kunnen toe-eigenen.
Er is hier erg hard gestreden voor mooie prijzen, zo was er een
prijs voor beste jongens, beste meiden, beste gemixte team en
een sportiviteitsprijs. Het is leuk om te zien dat de dames steeds
vaker mee doen en ook niet onder doen voor vele jongens. Deze
dames zou ik ook graag terugzien tijdens de Stadsspelen 2017 waar enkel van de top uit het
damesvoetbal shows komen geven.
Ook hebben we bezoek gekregen van enkele sponsors en de Stadsdeeldirecteur. Deze waren
tevreden over de activiteiten die wij voor de meer dan 300 kinderen georganiseerd hadden. Ze
hebben lekker mee geknutseld en ook nog een portie poffertjes ontvangen ter viering van ons
20-jarig bestaan. Tot ziens op het Wijkpark Transvaal met Koningsdag!

