Verslag Sport- en spelactiviteit - Wijkpark Transvaal op Woensdag 10 februari 2010

Op woensdag 10 februari heb ik (Imane Hakam, stagiaire van de Haagse Hopjes Transvaal) een
sport- en spelactiviteit georganiseerd op het Wijkpark Transvaal.
Ik heb affiches gemaakt en opgehangen in de buurt (Transvaal), in de brievenbussen van de
buurtbewoners gedaan, op de ramen van het Haagse hopjes huisje en in buurthuis
De Loods opgehangen.
Op de ochtend van 10 februari was alles wit door de sneeuw dus er konden een paar activiteiten
helaas niet meer doorgaan.
Maar er zijn natuurlijk genoeg leuke spellen die je in de sneeuw kan doen. Ik heb ervoor gekozen
dat we zouden sleetrekken in de plaats van skeeleren.
Mijn collega's van de Haagse hopjes en Taoufik van de De Richard Krajicek Foundation hadden
me heel erg goed geholpen bij het opzetten van de activiteiten en ook bij het coachen van de
kinderen.
Er werden poinen gezet waar de kinderen tijdens de sleetrek
activiteit omheen moesten.
Taoufik hield een stopwatch bij, en wie het snelst om de pionnen
heen was kreeg een cadeautje.
2de activiteit was een balspel.
De kinderen, stagiaires, medewerkers van de Haagse Hopjes en
Taoufik stonden in een grote kring en we gooien de bal naar elkaar.
Iedereen moest zijn naam hardop zeggen en als ze de bal in
handen kregen, wisten ze al snel de namen van elkaar.
Daarna werd het spelletje iets moeilijker, als je naam werd genoemd moest je de bal pakken en
snel weer de naam van iemand anders opnoemen die de bal dan moest pakken.
De kinderen hadden het heel erg naar hun zin.
En die het laatst overbleef was de winnaar en kreeg ook een
cadeautje.
Daarna gingen we naar binnen om even weer op temperatuur
te komen en de kinderen kregen limonade en snoep.
We gingen weer naar buiten om touw te trekken, dit was de
3de activiteit.
De kinderen werden verdeelt in 2 groepen stonden tegenover
elkaar aan de touw. De meesters en Taoufik deden ook mee.
Om de beurt won een team. De kinderen hadden het heel erg
naar hun zin, maar de kinderen waren niet de enige die het
heel erg leuk hadden maar de oudere ook.
Ik heb zelf ook meegedaan, het was heel erg leuk en we hebben gelachen!
En om af te sluiten deden we een warming-up
spelletje die gegeven werd door Taoufik van
de RKF.
De kinderen begonnen allemaal op lijn 1,
daarna moesten ze rennen naar bijvoorbeeld
lijn 4, daarna lijn 2.. 3. 1.
Ook bij dit spelletje kon er maar 1 de winnaar
zijn, die ook een cadeautje zou krijgen.
De sport- en spelactiviteiten waren ondanks
weeromstandigheden succesvol verlopen. Ik
had niet verwacht dat er nog zoveel kinderen
zouden komen omdat er heel veel sneeuw
lag maar gelukkig waren de kinderen toch
aanwezig en hebben we er een leuk middagje van gemaakt.
Ik bedank de medewerkers van de Haagse Hopjes, Taoufik van de Richard Krajicek Foundation
en de vrijwilligers van de Haagse Hopjes voor hun inzet.
Imane Hakam

