Druilerige zaterdag middag begin juli in Impuls
Stipt om 15 uur komen Don, Maurice, Maura en Fleur vrolijk
binnenwandelen.
De eerste drie kinderen, twee zusjes en hun broertje, zijn al
binnen en kunnen niet wachten om te beginnen. In het
skatepark staat Casper te wachten op Don om van hem
ondanks miezerig weer de eerste trucjes voor de kip ride te
leren.
Maura en Fleur gaan aan de slag met de cupcake-kids, die
meteen dol op ze zijn. Ik snap wel waarom. Ze zien en begroeten iedereen die binnenkomt, vragen
hoe ze heten en wat ze leuk vinden om te doen. Ze moedigen aan,
maken grapjes, teasen een beetje, hebben coole muziek, zetten alles
klaar en helpen bij
de moeilijke klusjes,
zoals met twee
lepels het beslag in
de cupcakes doen.
Floortje, vaste
super vrijwilliger
van Impuls, komt
ook langs en doet
mee. Ze weet
feilloos waar alle
spullen staan en als
een oude rot legt ze het grote plastic tafelkleed over de pooltafel, voor de Grote Cupcake-versiering.
Don zet een skatefilmpje op waar iedereen zwaar van
onder de indruk is. Saron en Ferishka doen op hun
mobieltjes de coop-test omdat ze daar willen gaan
werken. Meret en Willemijn spelen een potje
tafelvoetbal, samen met Casper (die nu toch binnen is
vanwege de regen).
Halverwege komen de twee vaders van Soraya, Ashley
en Milou binnen om te kijken waar hun meisjes beland
zijn voor het maken van
cupcakes (waarvoor ik ze
van de week in de buurt had uitgenodigd).
De vaders zijn blij met wat ze zien: ‘We hebben Impuls tot nu toe alleen
maar van buiten gezien, nooit van binnen, hartstikke leuk is het. En wat
een hoop activiteiten.’ Zeker weten dat hun dochters nu vaker zullen
komen, bijvoorbeeld naar de meidenmiddag op donderdag.
Maurice haalt nog snel plastic zakjes bij de supermarkt zodat iedereen
haar/zijn cupcakes mee kan nemen (als die niet al meteen opgegeten
zijn :-)). En dan vliegt iedereen weer weg, naar huis. Was een gezellige
middag! Super bedankt voor de toffe samenwerking, Maurice, Maura,
Fleur, Floortje en Don ! Birgit, collega van jongerenwerker Eric Horne

