



Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen 13-04-2016
Voor het 19de jaar op rij een doorslaand succes!
Het Internationaal Kinderfeest was weer een
uitstekend begin van het activiteitenjaar van de
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Waar de
meeste rage, artiesten en ook politieke
machten het meestal maar een paar jaar vol
houden, blijft het concept van de Haagse
Hopjes alleen maar groeien! Het Internationaal
Kinderfeest was ook dit jaar weer drukker dan
de voorgaande jaren. En zoals elk jaar werkte
alles en iedereen weer mee, van Johan onze
wijkagent en de vrijwilligers tot het ontzettend
lekkere weer en buurthuis Bario.
Over de gehele dag verspreid hebben
wij meer dan 450 kinderen over het plein
gehad met vrolijk mee knutselende
ouders. Voor de allerkleinste kinderen
hebben wij sinds lange tijd de
draaimolen weer een keer terug laten
komen, welke een groot succes was, wel
even wachten maar dan kon je ook gelijk
een ballon door Bobo laten ombouwen
tot bloem of zwaard. Verder waren al
onze standaard spellen aanwezig
waarbij onze vaste en trouwe vrijwilligers
heerlijk in het zonnetje bij konden
begeleiden. 4-op-een-rij was weer immens populair en wie weet kunnen we hier in de
zomer een keer een toernooi van houden.
Verder heeft Buurthuis Bario zoals elk jaar weer
alles uit de kast getrokken om deze dag samen met
ons tot een creatief meesterwerk te maken. Ze
waren weer met een groot aantal vrijwilligers
aanwezig om ongelofelijk mooie sfeerlichtjes te
maken. Hiervan zijn de foto’s op de onze website te
vinden. Wij hopen volgend jaar weer op de steun
van deze creatievelingen van Bario te kunnen
rekenen. Daarnaast zijn er ook nog vanuit de
Stichting een aantal vrijwillige dames met de kids
en ouders 3D kaarten gemaakt! Creatieve dag ten
top dus!

Dan hebben we voor het eerst een
proef gedaan met ons nieuwe idee,
Transvaal’s got Talent, wat een groots
succes was. Er werden door de
kinderen moppen getapt, liedjes
gezongen, dansjes gedaan en allerlei
circustrucjes uitgevoerd op ons podium.
Er waren door de Prijssnijder
verschillende prijsjes gesponsord welke
werden uitgereikt aan de mooiste acts.
Juffrouw Charlotte heeft dit alles
gepresenteerd en hopelijk komt ze nog
een keertje terug!
Verder hebben de jongens van Set in Motion voor
de grotere jongeren de klimwand op gezet, een
nieuwe slingerbal uitgeprobeerd, de dance-pads
weer uit de kast gehaald en een zeer geslaagd
voetbaltoernooi begeleid. De jongens van Corne
waren in de vroege ochtend alweer in de weer en
hebben met talloze springkussen en tenten alles
compleet afgemaakt.

Tot slot zijn ook de breakdance en yoga
workshops net als het schminken erg
goed bezocht. Kortom een Topdag
waarbij iedereen, van jong tot oud en
van bezoeker tot vrijwilliger zich
geweldig vermaakt heeft. Volgend jaar
gaan we proberen dit jaar te evenaren!
Stichting Haagse Hopjes Transvaal.






