
Verslag van het 9
de

 Internationale Kinderfeest

op het Joubertplantsoen op 18 april 2007

Een weelderige deken van zonnestralen die de temperatuur warm maar gelukkig niet te heet

maakten, lag over de ruim 400 kinderen die zich verzameld hadden op het Joubertplantsoen.

Met de hitte van de dagen ervoor nog vers in

het geheugen had de organisatie vooral veel

limonade ingeslagen voor de kinderen zodat de

kans op uitdroging uitermate klein was.

Er hadden zich weer aardig wat vrijwilligers

gemeld om te helpen met alle spelletjes.

Gelukkig maar want de Haagse Hopjes kampen

met een chronisch gebrek aan vrijwilligers. Ook

de buurtvaders waren naar het feest gekomen en

hielden wat oogjes in het zijl.

Na een broodje en wat fris te hebben genuttigd

begaf ik mij vol goede moed met mijn

fotocamera in de kindermassa. Zoals altijd

stonden er bij ieder spelletje weer lange rijen

met geduldig wachtende kinderen, hun

“stempel-“kaarten in de aanslag. De Gemeente

Den Haag heeft in al zijn wijsheid een nieuwe

voetbalkooi op het Joubertplantsoen laten

plaatsen. Erg mooi maar het betekende wel dat

de Speed-Check niet opgebouwd kon worden

en ook het panna voetbal niet door kon gaan.

Jammer voor de oudere jeugd maar de kleinere

kinderen lieten zich de pret niet drukken en

vermaakten zich prima op de drie luchtkussens

en de andere spelletjes.

Dat luchtkussen het altijd goed doen mag

bekend zijn maar de

Supersurvivalbaan wint het iedere

keer weer van alle andere

luchtkussens. Het Djembé was ook

uitermate populair. Na een Djembé

demonstratie van de BarioKids, onder leiding



van Andreé en Boike konden de andere kinderen

zich uitleven. Er werd wat afgetrommeld door

groot en klein. Dreumessen die amper met hun

hoofdjes boven de trommels uitkwamen mepten

er stevig op los. De meiden van het

Transvaalcollege die het schminken voor hun

rekening namen konden de toeloop ter

nauwernood aan maar verfden dapper gezicht na

gezicht. En het maakte niet uit of je Spiderman

wilde worden of zelfs Zwarte Piet. Alles kon,

alles mocht. Het snoeprijgen, georganiseerd

door Bario, mocht zich ook verheugen op een

flinke belangstelling. Welk kind kan weerstand

bieden aan een dropveter die je zelf vol mag

hangen met allerlei lekkers. Geen kind dat de

ketting omhing. Opknabbelen was veel

lekkerder. Verder konden de kinderen leren 3-D

kaarten te maken wat vooral onder de meiden

erg gewild was. Grote hilariteit bij het “sjoelen

met

een

bochtje”. De allerkleinsten vermaakten zich met

het “ballen vissen”. De wat groteren gingen de

strijd met elkaar aan bij het reuzen “vier-op-een-

rij” terwijl de zweefmolen er vrolijk op los

zweefde. En terwijl de kinderen zich op dít feest

vermaakten werden de flyers voor het volgende

feest alweer uitgedeeld. Joke van de Boomen had

ze daags ervoor op oranje papier (natuurlijk)

gekopieerd en op maat gesneden. Zo konden alle

kinderen zich alvast verheugen en voorbereiden

op het Koninginnefeest. Dat zo’n Kinderfeest

knap vermoeiend is bleek niet alleen uit het feit

dat ik meerdere peuters heerlijk in hun kinderwagen zag liggen dutten. Ik ontdekte een vrouw

op een stoel die, met haar hoofd rustend tegen

de Hopjescontainer diep in slaap was. Het

feestgedruis nog het geklik van mijn camera

konden haar rust verstoren. Het is natuurlijk

flauw om dit verslag net als bijna altijd te

beëindigen met het vertellen hoe gezellig het

was, hoe hard de vrijwilligers gewerkt hebben

om alles in goede banen te leiden en hoeveel

blije kindergezichtjes ik gezien heb

maar………. ik kan helaas niet anders doen

dan juist dat. Gewoon omdat het de simpele

waarheid is.
Door Kimm


