
 

  

Nieuw sport- en spelmateriaal, augustus 2020 
 
Daar, waar de wereld de afgelopen tijd lijkt te 
hebben stilgestaan, zijn de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal op volle kracht door blijven 
gaan. Zeker in de vakantieperiode waarin het 
grootste deel van de wijk helaas niet op vakantie 
ging, waardoor buitenspelen de beste optie was 
voor kinderen! Wij hebben dit jaar ons best 
gedaan om al onze Hopjes de hele vakantie open 
te houden. Dit is behoorlijk goed gelukt en het is 
dan ook lekker druk geweest op de pleintjes. 
 
 

Om alle kinderen van sport- en spel materiaal te 
kunnen blijven voorzien zijn wij elk jaar weer 
afhankelijk van sponsoren. Ook dit jaar met 
Corona zijn er sponsoren geweest die ons 
konden blijven ondersteunen. Zo heeft onze 
‘vaste’ sponsor madurodam en Erna Willard, 
ons ook dit jaar weer ondersteund. Hierdoor zijn 
wij zelfs in staat geweest om onze ‘Haagse 
Hopjes workshops’ uit te breiden met een 
Interactive Playsystem. Met dit systeem kunnen 
wij, met interactieve pionnen, leuke parcours 
maken en diverse zéér actieve spellen spelen. 
 

We hebben dus materiaal mogen kopen wat 
nieuw is voor de kinderen. Maar ook hebben we 
nieuw materiaal kunnen aanschaffen om al het 
materiaal dat aan vervanging toe was te 
vervangen. Zo hebben we diverse nieuwe fietsjes 
mogen aanschaffen die nu weer kilometers over 
het plein kunnen gaan fietsen! Ook hebben we 
enkele 2de hands fietsjes mogen overnemen van 
onze vaste fietsenboer! Deze fietsjes worden 
speciaal voor ons opgeknapt met zo min mogelijk 
prullen en pralen zodat er zo min mogelijk kapot 
kan gaan. Alles wat wel kapotgaat kan door ons 
zelf weer worden opgeknapt.  
 
Naast het vaste beweeg materiaal hebben wij ook enkele nieuwe spellen kunnen 
aanschaffen waarmee de kinderen ook even rustig met elkaar kunnen spelen. Een van deze 
nieuwe spellen is MEGA-Jenga waarbij de kinderen de grote stapel blokken zo hoog mogelijk 
moeten maken zonder dat deze omvalt. Daarnaast kunnen de kinderen met deze blokken de 
mooiste bouwwerken maken en zo zelf nieuwe technische inzichten krijgen! Ook een 
geslaagde vernieuwing! 
 
 
 



 

 
Dit alles is dus mogelijk gemaakt door onze 
sponsoren met in dit geval voornamelijk het 
Madurodam Steunfonds en Mevrouw Willard die 
als particulier giften doneert aan de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal! 
 
Namens de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
en al onze 14.000 kinderen die lid zijn willen wij 
onze sponsoren dan ook hartelijk bedanken 
voor deze bijdrage! 
 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 


