6 Weken vakantieactiviteiten
op het Wijkpark Transvaal
De 6 weken vakantie zijn voorbij, per 1 september zijn kinderen zijn weer naar school en overdag
is de rust op het Wijkpark Transvaal even teruggekeerd, opvallend. Even ervan genieten, na
schooltijd komt er weer, op alle Hopjespleinen een storm op de Haagse Hopjes af. Alle pleinen
liepen weer vol, het verschil met de vakantie is dat de kinderen nu allemaal tegelijk kwamen.
Verslag van de vakantieactiviteiten op de 6 vrijdagmiddagen
Sponsors: Deze vakantieactiviteiten zijn mogelijk gemaakt door Staedion Wonen, Stichting
Boshuysen, Stichting het Oude Koetshuis/Willem van Heckfonds, Fonds 1818, Com. Bijzondere
bijdrage van de zusters van de Heilige Familie te Neerbosch.
Wij danken u heel hartelijk voor uw trouwe bijdragen.
1ste Vakantieactiviteit, 25 juli 2014
Alles was heel goed voorbereid, vergunning geregeld, mensen geregeld, alles besteld wat besteld
moest worden, iedereen was “overal van op de hoogte” dus ik kon een dagje naar de Apenheul in
Amersfoort.
Toen ik daar onder de paraplu zat kreeg ik volop telefoontjes van medewerkers op het Wijkpark.
“Er komt hier een pro Gaza demonstratie, wat moeten wij doen”…..? Het antwoord was blijven, wij
hebben aan onze voorwaarden voldaan, vergunning aangevraagd enz.

Op de achtergrond onze vakantieactiviteiten, waarvoor wij helaas het veld moesten ruimen.
Maar zo werkt het kennelijk niet. Wij moesten onze activiteiten opschuiven om plaats te bieden aan
al die onverstaanbare demonstranten. Kinderen met Hamasvlaggen en schreeuwende mensen en
dat tijdens kinderactiviteiten. Maar gelukkig dat ik er niet was die dag, de medewerkers hebben het
heel goed gedaan die dag, maar iedereen die ik later sprak was heel erg boos, …. “zoiets doe je
niet waar kinderen bij zijn” ….. Ik vraag me dan ook af wat het nut is van een vergunning
aanvragen. Er zijn dan ook niet zo veel foto’s van de 1ste vakantieactiviteit. Want de demonstraties
overheerste deze dag.

2de Vakantieactiviteit, 1 augustus 2014
Donderdag 31 juli hoorden wij dat er weer een demonstratie zou zijn, dit keer tegen “het
politiegeweld en discriminatie van de politie”. Een demonstratie waar wij helemaal niet achter
konden staan vanwege de zeer positieve ervaringen die wij als Haagse Hopjes met de politie
ervaren.
Voor de tweede keer moesten onze kinderactiviteiten worden verschoven. We hebben het Hopje
op het Wijkpark Transvaal gesloten en zijn met alles verhuisd naar het Kaapseplein, het op één na
grootste Hopjesplein. Hiervoor moesten wij wel de politie inschakelen, want je kunt niet zomaar
naar een ander plein verhuizen als je vergunning hebt voor een ander plein. Dat kan alleen met
demonstraties.
Uiteraard was de politie weer bereid om alles wat nodig was te regelen. Want het verschil is, dat
wij vergunningen/meldingen weken van te voren aan moeten vragen voor onze activiteiten. Terwijl
demonstranten een aantal uren van te voren melden dat ze ergens gaan demonstreren. Of er nou
kinderactiviteiten gepland staan?............. ja, dat maakt dan niet uit. Binnen de Gemeente Den
Haag wordt hier ook niet naar gekeken en/of niets aan gedaan.

Wij hadden veel werk om iedereen in te lichten dat wij niet op het Wijkpark onze vakantieactiviteit
konden uitvoeren. Maar in ieder geval hebben wij de kinderen bespaard dat ze niet weer naar een
hoop geschreeuw en aantijgingen naar de politie hebben moeten luisteren.
Het was een goede zet van ons, de 2de vakantieactiviteit was zeer goed verlopen, mooi weer veel
kinderen met ouders en een hele gezellige sfeer.
3de Vakantieactiviteit, 8 augustus 2014
Een rustige dag, lekker warm weer, iedereen had er zin in. De vaste mensen van het Hopje zijn
met vakantie en Jeroen en Ben van Set in Motion hebben de eerste uitleenweek alweer achter de
rug. Co en Henneke vrijwilligers van de Haagse Hopjes, staan klaar om de stroom met kinderen op
te vangen voor de ranja.

Ook deze week hadden we weer verschillende activiteiten waar de kinderen veel genoten hebben.
Even later in de middag werd het wat drukker, dus de kinderen die er vroeg waren hebben niet zo
lang hoeven te wachten. Ongeveer 450 kinderen hebben deze dag aan de activiteiten
deelgenomen.
4de Vakantieactiviteit, 15 augustus 2014

Kinderen in de zweefmolen en veel wachtende kinderen bij de andere activiteiten. Ook trof ik Ed,
onze webmaster en fotograaf/filmer bij de klimmuur. Eindelijk eens vastgelegd.
Prachtig weer en een gezellige sfeer, in de loop van de middag werd het steeds drukker, de rijen
wachtende kinderen werd steeds langer. De ouders zaten lekker in het zonnetje, al met al een
prima middag, waarin iedereen zich vermaakte.
Ik stond bij het paaltjesvoetbal te kijken hoe handig de kinderen met een bal omgaan. Keek richting
de klimmuur en zag daar een meisje op de grond liggen. De medewerker van de klimmuur stond
als aan de grond genageld, vlug stuurde ik Mounaim die bij het voetbal stond, naar de klimmuur.
Hij handelde zeer snel en adequaat. Gelukkig heeft hij het meisje kunnen reanimeren, al voordat
de politie en ambulance er was. Toen het goed ging met het meisje en zij onderweg was naar het
ziekenhuis, konden de activiteiten weer aanvangen, maar niet voordat we de kinderen hebben
gewaarschuwd dat spelen en snoepen niet samen gaan. Het was dan ook gebleken dat het meisje
een groot stuk kauwgom in haar mond had dat in haar luchtpijp was geschoten. Gelukkig begrepen
de kinderen dit en verder werd er goed opgelet dat kinderen niets in hun mond hadden als ze aan
de activiteiten deelnamen. De medewerkers die zich bezig hebben gehouden met het meisje zijn
even in het Haagse Hopjeshuisje bijgekomen nadat ze hun verhaal hadden gedaan.

Ze realiseerde zich op dat moment nog niet dat ze een grote heldendaad hadden gedaan
waarvoor ik hen heel dankbaar ben.
Uiteraard is er nog veel contact geweest met de medewerkers, Set-in-Motion, de politie, de familie
en het ziekenhuis.
Vóór onze 5de vakantieactiviteit op 22 augustus kwam het meisje, Esra, in goede gezondheid naar
het Hopje.
Bezoek van Esra 22 augustus 2014
Natuurlijk hadden wij gebakjes gehaald en er lagen twee kadootjes: een van Set-in-Motion en een
van de Hopjes. Toen Esra met haar broertje en haar Oom naar boven kwamen was ik zo blij om
haar te zien, gezond, een beetje verlegen. Alles ging gelukkig heel goed met haar, we hebben
haar de kadootjes overhandigd en zij mocht aan “haar redders” een mooie herinnering geven, wat
ze heel netjes deed.

Uiteraard doet iedereen altijd zijn best en hoort EHBO bij hun werk, maar gelukkig komt het zelden
voor dat medewerkers moeten reanimeren. Ik vind dan ook dat Mounaim, Robbert en de broer
van Mounaim een medaille verdiend hebben voor deze “Heldendaad”. Hartelijk bedankt!!

5de Vakantieactiviteit 22 augustus 2014
Alweer de 5de vakantieweek en weer veel leuke attracties, maar dit keer ook veel regen. Ondanks
het weer, hebben er toch veel kinderen aan onze activiteiten deelgenomen. Gelukkig stond er een
grote krokodil met een grote open bek, en daar konden veel kinderen in schuilen.
Dit was de eerste vakantieactiviteit die door regen even werd
stilgelegd.
Toch hebben een paar honderd kinderen aan deze activiteit
veel plezier beleefd.

6de Vakantieactiviteit, 29 augustus 2014
6de en laatste vakantieactiviteit, de kinderen die op vakantie waren zijn weer terug. De
vakantiegangers die hier waren, nou die waren er ook nog, kennelijk gaan de scholen in andere
landen later beginnen.

Weer voldoende te doen, we hadden zelfs nog iets erbij gehuurd; het Bungeejumpen! Altijd heel
populair.

Het Hopje zelf was dit keer een rustpunt, om even gezellig een spelletje te spelen met je vriendje
of vriendinnetje. Voor een aantal kinderen en voor ons is het toch wel een enerverende vakantie
geweest met eigenlijk “van alles en nog wat”. Heerlijk, volgende week is iedereen weer naar school
en hopelijk aan het werk.
Graag wil ik iedereen bedanken die aan onze vakantieactiviteiten hebben meegewerkt:
Corné Leenheer, de mensen van Set-in-Motion, de Haagse Hopjes vrijwilligers en medewerkers.

Joke van den Boomen, 1 september 2014.

