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Het was weer tijd voor de 5de Vakantieactiviteit. De 
vakantie is alweer bijna voorbij. Maar wat hebben de 
kinderen, ouders, medewerkers en vrijwilliger weer 
kunnen genieten van deze activiteit. Het was gezellig 
druk, maar zeker niet té druk. Er stond overal een rij maar 
géén lange rijen zoals ook wel eens voor kwam. Dit was 
heerlijk want hierdoor kon er véél gesport worden en 
weinig gewacht. Ook bleven de kinderen en ook de 
ouders een stuk gezelliger als er minder gewacht moest 
worden. De kortere rijen waren ook voor de begeleiders 
fijn, want hierdoor hadden ze meer tijd voor de kinderen. Dit is ook hard nodig want veel van de 
kinderen in Transvaal hebben erg veel behoefte aan aandacht. Dit is duidelijk te merken als je over 
het terrein loopt. Het ‘meester, meester, meester’ en ‘juffrouw, juffrouw, juffrouw’ blijft constant 
doorgaan! 

 
Omdat er veel sportactiviteiten waren, stonden er 
ook veel sportprofessionals bij deze activiteiten. Dit 
heeft als voordeel dat deze meesters en juffen zelf 
ook graag deelnemen aan de activiteiten. Want wat 
is er nu leuker dan een leuke sportieve activiteit bij 
de Hopjes? Juist! Een activiteit bij de hopjes waar de 
meester of juf ook meedoet! Bij de judo bijvoorbeeld 
mocht juf Yentel constant aan de jongens laten zien 
waarom ze haar beter niet konden uitdagen. Dan 
stond Meester Othman bij de basketbal alle ballen 

tegen te houden bij een partijtje basketbal en verloren meester Michel en juffrouw Isabella elke rond 
boogschieten van de kinderen! 
 
De andere activiteiten waren enigszins hetzelfde als de afgelopen weken. Het Poppentheater was er 
weer met een nieuwe show en ook het draaimolentje stond weer constant, goed gevuld, rondjes te 
maken! Helaas waren onze vaste vrijwilligers, die normaal gesproken de bordpelletjes begeleidde op 
vakantie waardoor we deze helaas niet konden uitzetten. Dit was wel jammer want meestal is dat een 
groot succes en een mooi rustpunt voor de kinderen. Maar in plaats van spelletjes konden de 
kinderen bijv. kijken bij de dansworkshop van Gigant of even een suikerspin of stukje fruit eten op het 
terrasje. Kortom genoeg te doen voor iedereen! 
 
Ondanks dat er weken zijn waarbij er iets niet goed gaat, 
gisteren was dat niet het geval. De ouders gedroegen zich 
voorbeeldig, er was geen gezeur over rijen, er lag na 
afloop zo goed als géén rotzooi op het plein en de 
kinderen hebben ook weer goed geholpen bij het 
afbouwen! Het was dus een piekfijn dagje! We kijken erg 
uit naar de 6de en laatste Vakantieactiviteit! 
 
Tot dan! 
 


