Vakantie Activiteit 6, 19-08-2016
School gaat weer beginnen en ook op het
Wijkpark Transvaal keert de rust weder. We
kunnen met de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal terug kijken op een succesvolle
vakantie periode. Elke week opnieuw zat het
weer mee en was de aanloop geweldig. Het
systeem met de bandjes heeft perfect gewerkt
en ook de activiteiten waren dit jaar weer om
over naar huis te schrijven!

De laatste week hebben we weer ingespeeld
op ons ‘mooi weer geluk’ en hebben we
opnieuw na het succes van 2 weken geleden
een waterbaan gehuurd waarop de kinderen
zichzelf konden afkoelen. Dit maal ging het om
een levende sjoelbak waarop de kinderen al
glijdend een zo hoog mogelijke score moesten
behalen. De aanloop ging over stoffen matten
zodat ze hard konden aanlopen en vervolgens
op hun buik glijdend, over de met zeepzop
ingesmeerde baan konden glijden. Wederom
een succes voor de kinderen die dichtbij
woonden. Omdat de vakantie activiteiten
steeds meer mensen van heinde en verre trekken konden
de kinderen die wat verder woonden pas over de baan
vlak voordat ze naar huis gingen, zodat ze gelijk schone
kleren aan konden trekken. Wellicht voor ons werk om de
promotie hiervan helderder te maken zodat iedereen ook
daad werkelijk zijn zwemkleding mee neemt.
Verder hadden we zoals elke week weer verschillende
luchtkussens, de breakdance die erg druk was, de
ballonnenclown met de draaimolen, de yoga workshop,
een waanzinnige slack-line clinic, de dancepads en de
twistladder. Met al deze activiteiten zijn de kinderen
bekend en het terug laten komen van deze activiteiten
betekend dan ook dat de kinderen bekend raken met de
meesters en juffen die hierbij staan. Maar ook betekend
dit dat ze nieuwe kinderen wegwijs kunnen maken en
trucjes kunnen leren die er geoefend worden. Erg leuk
blijft het om te zien hoe kinderen, die vaker terug komen,
beter worden na mate de vakantie vordert.

De afgelopen vrijdag hebben we ook weer
volop kunnen genieten van de giga spellen
waarmee enkele van de vrijwilligers weer
stonden. 4-op-een-rij kan bij ons in het klein
geleend worden, maar om het levensgroot met
je vriendjes te spelen in natuurlijk nog leuker!
En ook sjoelen was, mede door het levend
sjoelen, weer helemaal in. De topscores
werden weer bijgehouden en de kinderen
worden er naar zeggen van de juffrouw steeds
beter in.
Helaas hebben wij, zoals bij elke groot
evenement, ook altijd kinderen tussen zitten
die zich niet geroepen voelen om op een leuke
manier mee te doen. Helaas is dat bij ons
soms ook het geval maar met de hulp van
onze geweldige vrijwilligers en medewerkers
hebben we daar ook dit jaar weer minimaal
last van gehad. En hebben wij naar onze
mening weer 6 top vakantie activiteiten neer
gezet voor de kinderen uit Transvaal en
omstreken die niet elk jaar op vakantie gaan
en door deze activiteiten toch elke vakantie
weer wat hebben om naar uit te kijken!
Dus, als de organisatie volgend jaar weer voldoende tijd heeft, er genoeg animo is bij de
kinderen, er weer voldoende vrijwilligers zijn, onze partners nogmaals willen mee werken,
de sponsors net zo enthousiast zijn als dit jaar, het weer opnieuw meezit en de gemeente
ook weer meewerkt zou het zomaar kunnen zijn dat de vakantie activiteiten volgend jaar
weer op de planning staan! Dus wellicht tot dan!
Stichting Haagse Hopjes Transvaal!

