
 
 
 
 
 

 
Internationaal Kinderfeest 
Joubertplantsoen 17 april 2014 
 
In Turkije wordt op 23 april Kinderdag gevierd. Op die 
dag hoeven de kinderen niet naar school en ook de dag 
erna krijgen ze vrij om bij te komen van alle leuke 
feestelijkheden. Door het hele land worden verschillende 
activiteiten georganiseerd. Zo kunnen kinderen 
bijvoorbeeld gedichten voordragen of en dat is bijna 
altijd het geval, doen zij aan folklore-dansen. Door de 

officiele 
televisiezen
der worden alleen maar kinderprogramma 's  
uitgezonden. 
 
Dat gebeurt in Nederland niet maar omdat de 
Haagse Hopjes Transvaal speciaal voor 
kinderen is, lijkt het natuurlijk logisch om dan 
ook een Kinderdag te vieren. Zo is het 
Internationaal Kinderfeest ontstaan omdat er 
in de wijk Transvaal heel veel kinderen van 
verschillen
de 
culturen 

en nationaliteiten wonen. 
Dit jaar was dat op woensdag 17 april. Een werkelijk 
schitterende dag..... geen wolkje voor de zon; een 
aangename temperatuur ..... een echte Hopjesdag dus. 
 
Al vroeg begonnen Corné Leenheer en zijn team met 
het opzetten van de luchtkussens en de kraampjes. 

Ook het 
team van 
Set in 
Motion 
ging bijtijds aan de slag met het uitzetten van 
o.a. de supersurvivalbaan en de 
lasergamecorner. Immers, om half twee zou 
het feest beginnen. 
 
Al om één uur kwamen de eerste kinderen 
met hun ouders of oma / opa, vragen waar je 
de kaarten kon kopen. Zoveel enthousiasme. 
Het zag er dan ook allemaal heel gezellig uit. 



Overal ballonnen aan de kraampjes... de 
limonadekraam kwam al snel in actie. Bij de 
Ballonnenclown was het een enorme drukte: 
in een lange rij stonden de kleintjes en hun 
ouders geduldig te wachten tot zij aan de 
beurt waren en konden vragen wat voor 
ballonnen-dier ze graag wilden hebben. 
 
De zweefmolen voor de allerkleinsten draaide 
continue rondjes en bij de Yogaworkshop 
werd het vanaf 14.30 uur alsmaar drukker.  
Daarvóór was het bij Peggy best wel stil. 
Logisch ....  want eerst wilden de kinderen de 

strippenkaart afwerken natuurlijk .... en 
daarna pas de yogalessen. 
 
Terwijl Joke een bezoeker had van Stichting 
Jeugdwerk en hem rondleidde over het 
terrein... maakte Henneke foto 's. 
Wát een gezellige drukte overal. Op de 
bankjes en bij het terrasje genoten de ouders 
van een heerlijke (gratis) kop koffie of thee 
terwijl de kinderen met hun strippenkaart aan 
de slag gingen. Voor maar € 1,00 konden zij 
overal in, dat wil zeggen.... de allerkleinsten 
konden 

natuurlijk niet meedoen aan o.a. het lasergamespel, de 
Klimwand, het Gladiatorenspel en de 
supersurvivalbaan. 
De groteren daarentegen mochten niet op het 
appeltjesluchtkussen of in de zweefmolen maar dat is 
natuurlijk logisch. Daarom ook, is het Internationaal 
Kinderfeest zo leuk.... voor elke leeftijd is er wel iets 
leuks te doen.  Van Eendjes vissen, Muismeppen, 
Schminken en Dance Pads tot het  koffieterras voor de 
ouders en limonade drinken aan de limokraam voor alle 
kinderen. 
 
Bij de kraam van Buurthuis Bario was het ook heel gezellig: eierkoek versieren. Van de 

aanvankelijk 200 ingekochte koeken, was na  
1½ uur niets meer over. Snel werden er nog 
100 bijgehaald. De kinderen vonden dit een 
hele leuke  activiteit: je eigen eierkoek 
versieren met wat je ook maar lekker vindt: 
drop, hagelslag, gekleurde muisjes, 
chocopasta, pindakaas ... noem maar op. 
Alles tegelijk op je koek kon ook... maar 
natuurlijk wel zelf opeten. 
 
Voor al deze activiteiten heb je natuurlijk ook 
veel medewerkers / vrijwilligers nodig. Zonder 



hen zou dit allemaal echt niet mogelijk zijn. 
Zodra het Activiteitenplan 2014 gereed is, wordt 
iedereen door Joke benaderd om goed af te spreken 
wie, waar  en wanneer kan worden ingedeeld. 
Maar meestal melden mensen zich ook ter plekke aan 
als vrijwilliger, zoals ook vanmiddag gebeurde. Een 
speciale aanmelding was een mevrouw die kon direct 
bij het Schminken worden ingezet. Met een heel mooi 
resultaat.  
 
Alles bij elkaar was het een hele gezellige middag... 
mensen kwamen ook zomaar even kijken... een 
praatje maken met elkaar... netwerken.... noem maar 
op. Ook Johan de wijkagent kwam nog even langs.... Geer van Vliet van Bewoners 
Organisatie Transvaal kwam ook nog even buurten. 
Een super geslaagde dag..... niet in de laatste plaats door het mooie weer. 
Joke van den Boomen.... heel hartelijk bedankt voor het organiseren van een heel 
geslaagd Internationaal Kinderfeest in hartje Den Haag. 
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