
Familiedag Stellenboschplein 31 augustus 2016

Na de ontzettend drukke vrijdagmiddagen op het 
Wijkpark Transvaal, was het Stellenboschplein 
weer aan de beurt voor een Familiedag. Op de 
dinsdagen en donderdagen wordt dit plein zoveel 
mogelijk bezet door de Hopmobiel. Onze mobiele 
speelvoorziening voor ons ‘lidl’ plein. Juffrouw 
Anne en meester Abdel komen hier de kinderen 
voorzien van sport- en spelmateriaal. Maar eens 
per jaar trekken de Haagse Hopjes alles uit de 
kast om hier een zo groots en actief mogelijk 
Familiefeest op te zetten. En het resultaat mocht 
er weer zijn! 

Er waren op deze dag weer polsbandjes 
te koop voor 1 euro waarmee de kinderen 
van 14.00 u tot 18.00 u helemaal los 
konden gaan op meerdere van de vele 
activiteiten. Deze dag konden ze weer 
genieten van de slack-line meesters, de 
breakdance tent, de klimmuur, er werd 
weer geschminkt, ballonnen gemaakt, 
vele verschillende luchtkussens en nog 
veel meer. Met een bandje kunnen de 
kinderen zo vaak als ze willen op de vele 
activiteiten die er zijn. Dit heeft als enig 

nadeel dat er af en toe langere rijen ontstaan bij de meest gewilde activiteiten. Maar 
de meeste kinderen hebben dit er gelukkig graag voor over.

Omdat er weer tegen de 400 kinderen zijn 
geweest op dit kleine pleintje was het weer erg 
levendig en gezellig. De kinderen zijn over het 
algemeen iets jonger dan op de andere pleinen 
en hierdoor was het schminken weer een groot 
succes! In de vakantie hadden we hier helaas de 
mankracht niet voor, maar zo na de vakantie 
waren er weer een hoop vrijwilligers beschikbaar. 
En dat is de kracht van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal. Naast natuurlijk, onze kracht 
om mooi weer af te dwingen op onze activiteiten. 
Want ook het weer was ons uiteraard weer goed 
gezind!



Ook de kraamspelletjes konden na de vakantie 
weer uit de kast omdat onze buurtmoeders weer 
present waren! De kinderen werkten vroeger 
altijd een strippenkaart af zodat ze alles een 
keer gedaan hadden. Maar omdat er dus sinds 
dit jaar met de polsbandjes gewerkt wordt, 
vroegen we ons af of deze in trek bleven. Dit is 
op het Stellenboschplein bevestigd door talloze 
kinderen die zich hier geruime tijd mee hebben 
vermaakt. Ook de buurtmoeders en vrijwilliger 
buurt bewoners die deze spellen mogelijk en 
aantrekkelijk maken spelen hier uiteraard een 
grote rol in.

Ook onze sportieve slack-liners waren 
weer durk bezocht en zorgen voor een 
gemoedelijke sfeer. Dit mede doordat 
veel kinderen hier op hun blote voeten 
aan de slag gaan om met meer gevoel te 
kunnen balanceren. Hierna lopen ze met 
blote voeten verder om met geschminkt 
gezicht een ijsje te eten. Hiermee hebben 
wij natuurlijk een van onze doelen bereikt 
namelijk een onbezonne dag vol sportief 
vermaak voor de kinderen uit de wijk 
Transvaal en omstreken. Wat wel jammer 

is, is dat het plein vooraf aan onze activiteiten vaak vol ligt met glas en wij vooraf aan 
onze activiteiten vaak aan het bezemen zijn. De veegwagen van de gemeente zou 
hier wel eens als deze toch in de buurt is, dus zeker na marktdagen, langs mogen 
komen. Dit zodat de kinderen er onbevreest en onbekommerd van het plein gebruik 
kunnen maken.	  

Ondanks het feit dat wij op dit plein nog geen 
‘vast’ hopje hebben en we voor onze water en 
toilet voorziening afhankelijk zijn van het nabij 
gelegen Kaapseplein, was het een uiterst 
geslaagde dag. Erg veel positieve berichten van 
de ouders en omwonende, alleen de lange rijen 
zijn af en toe jammer maar dat is natuurlijk  de 
keerzijde van het succes van de activiteiten van 
de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.

Nu zijn we voor deze zomer bijna aan het einde 
gekomen van onze activiteiten. We hebben de 
Herfstactiviteit nog te gaan en een grote 
sportdag, maar daarna gaan wij ond al weer richten op de activiteiten van komend 
jaar!

Stichting Haagse Hopjes Transvaal


