
 
 
 
 
 

 
Verslag familiefeest op het Stellenboschplein 18 september 2014 

 
Beter weer dan deze dag konden wij niet wensen, een mooie na zomerdag met veel zon 
en 26 gr. warm. Heerlijk. Ondanks dat er flyers rondgebracht waren op het 
Stellenboschplein waren de bewoners toch erg verrast over alle attracties die op het plein 
stonden. Sommige dachten zelfs dat de kermis van het Maliebaan hier was 

neergestreken. De vraag was dan: 
“Hoeveel dagen blijven jullie”? Wel leuk 
om dat te horen. Nee mevrouw, we 
blijven maar 1 dag. Natuurlijk kennen we 
al wat kinderen van het plein als de 
Hopmobiel daar het speelgoed uitleent, 
Jeroen zei het altijd al, “hier wonen hele 
leuke kinderen”. En ik moet het met 
Jeroen eens zijn, het zijn over het 
algemeen hele leuke kinderen en leuke 
ouders. Ze spreken de Nederlandse taal 
goed, dus zijn ze voor ons goed 
aanspreekbaar. Heerlijk, dat maken we      

niet iedere dag mee. 
Al twee keer eerder stonden wij op het 
Stellenboschplein, maar nu hadden we 
wat meer attracties meegenomen, de 
kinderen waren dan ook erg blij en 
dankbaar. Leuk om te horen.  
 
Het Lasergamen is altijd op ieder plein 
heel populair en spannend. Onze 
Supersurvivalbaan doet het ook altijd 
goed, altijd staan er hele rijen kinderen te 
wachten om erop te mogen. 
 

 
Onze trouwe ballonnenclown Bobo, was ook 
weer van de partij. In het begin had hij het nog 
lekker rustig, maar dat was gauw afgelopen. 
Maar toch gingen veel kinderen weer naar 
huis met een “hondje”, of een mooie “bloem” 
gemaakt van ballonnen.  
 
 



 
Carlos onze breakdanser is ook al heel populair. Er zijn kinderen en jongeren bij die al 
heel goed kunnen breakdansen. Er komen regenmatig grotere jongeren langs die ooit 
eens bij hem op les hebben gezeten. Heel leuk om te zien.  
De zweefmolen was er gelukkig ook. Ook hier staan altijd veel mensen te wachten. 
 

Henneke, jarenlang de administratieve 
medewerkster van de 
Bewonersorganisatie is nu met pensioen 
en dan heeft ze weer wat tijd over voor 
de Haagse Hopjes. Vroeger kwam 
Henneke regelmatig helpen met de 
activiteiten of om de stagiaires te 
begeleiden. Maar opeens hielt dat op. 
De reden hiervan weet ik niet. 
Hoe dan ook, heel fijn dat ze mij nu 
helpt, Henneke helpt me ook met de 
administratie. Bedankt Henneke fijn dat 
je weer mee doet.  

 
Het was een hele gezellige dag waar bijna 400 kinderen aan mee hebben gedaan.  
Dankbare kinderen en 
jongeren.  
Jammer dat de studenten 
die hier op dinsdag en 
donderdag staan om 
speelgoed uit te lenen aan 
deze kinderen, plotseling 
naar Kameroen zijn 
gegaan om ook daar de 
kinderen wat sport en 
spelplezier aan te bieden. 
Top hoor!, maar we 
hebben jullie wel gemist. 
 
 
Joke van den Boomen 
18 september 2014 


