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Voor u ligt het jaarverslag over 2013 van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.
Hoewel 2013 voor mijn gevoel al weer lang achter ons ligt en wij met de Hopjes al volop
bezig zijn met de voorbereiding op mooi buiten-speelweer en pleinfeesten, is het zeker de
moeite waard om even terug te blikken op het afgelopen jaar.
2013 was het jaar van afscheid nemen van Wijkbeheer Transvaal, ruim 5 jaar zijn onze
medewerkers in loondienst geweest bij Wijkbeheer Transvaal en met het opheffen van
wijkbeheer kwam aan onze samenwerking noodgedwongen een eind.
Graag besteed ik in mijn voorwoord wat ruimte voor een dankbetuiging aan Wijkbeheer. In de
eerste plaats omdat zij naar grote tevredenheid de personeelsadministratie voor onze stichting
hebben uitgevoerd. Maar zeker ook voor alles wat zij voor de Wijk Transvaal en hun
bewoners hebben betekend. Naast het schoonhouden van onze wijk zorgde wijkbeheer ook
voor een grotere betrokkenheid van de bewoners met de wijk en voor meer samenhang van de
bewoners onderling. Daarnaast bood wijkbeheer een veilige haven aan de sociaalzwakkeren
van de wijk. Kortom Wijkbeheer is van onschatbare waarden geweest voor de wijk en de
bewoners van de wijk, het gemis is nu al zichtbaar en voelbaar.
Gelukkig hebben de medewerkers van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal via
bemiddeling van de gemeente Den Haag in mei 2013 een nieuw onderkomen gekregen bij
Stichting Jeugdwerk. Een prima klik, met veel wederzijdse raakvlakken ik verheug me dan
ook op een langdurige samenwerking waarin wij elkaar, maar zeker ook de kinderen waar wij
ons voor inzetten, mogen inspireren en stimuleren.
Waar ik in 2013 zeker inspiratie van heb gekregen is van de stichting Livable en onze
samenwerking voelt als een verrijking. Stichting Livable helpt studerende jongeren aan
betaalbare studentehuisvesting in onze wijk en vragen van hun een sociale tegenprestatie die
de wijk tegoeden komt. En zo kwam het dus dat onze Hopmobiel weer wekelijks uit de garage
komt en zorgt dat er een heleboel kinderen kunnen fietsen, steppen, skaten, ballen en een
goede en gezonde uitlaatklep hebben. En hoe leuk is het om te zien dat deze Halo studenten
niet alleen speelgoed uitlenen aan de kinderen maar ook nog sport en spelactiviteiten
aanbieden op het plein.
Kinderen, sport en spel daar draait het om bij de Stichting Haagse Hopjes. Wat is er nu
gezonder dan na schooltijd nog even buitenspelen, rijden in een hele coole skelter of een
wedstrijdje wie het eerst aan de overkant van het plein is op skeelers. Zomaar even een
balletje stappen of een mooie stoepkrijt tekening maken. Op de Hopjes pleinen kan dat is het
veilig, en mag je het speelgoed gratis lenen. Het enige wat wij van de kinderen verlangen is
dat ze zich goed gedragen. En meestal is het dan ook heel gezellig op de pleinen, spelen de
kinderen leuk samen en hebben ze iets voor elkaar over. Daarom was het ook geweldig dat
onze subsidieaanvraag voor de openstelling van het Wijkpark tijdens de zomervakantie is
gehonoreerd.
Het mooiste is dat er tijdens deze zes weken van topdrukte een groep professionals het Hopje
op het Wijkpark Transvaal runt.
Dat betekend dat er eindelijk voldoende en goed geschoold personeel aanwezig is, die met de
kinderen allerlei leuke sportieve activiteiten ondernemen.
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Als ik dan vanuit mijn huiskamer op het Wijkpark Transvaal neerkijk dan krijg ik een trots en
gelukkig gevoel, ja zo hoort het.
Ik durf echt te zeggen dat de Hopjes mijn geesteskindjes zijn waar ik voor geknokt heb. Die ik
met veel tijd, passie, geduld, en moed grootgebracht heb. En hoewel ik altijd positief probeer
te blijven zakt het lood me soms in de schoenen als ik aan de toekomst denk van de Stichting
Haagse Hopjes Transvaal. Ik wordt er niet jonger op en ook mijn energie en gezondheid staan
soms op een laag pitje, vroeg of laat gaat het me echt te veel worden. Natuurlijk heb ik deze
gedachte al meerdere jaren en natuurlijk heb ik ze ook meerdere malen uitgesproken. En even
leek het erop dat de Hopjes zeker waren gesteld voor de toekomst, en dat ik een stapje terug
kon doen. Ik had namelijk een prijs gewonnen en deze prijs was een compleet bedrijfsplan
voor de toekomst van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal, welke door Tebodin Consultants
& Engineers bureau is ontwikkeld. Vol trots en goede moed heb ik dit plan bij de gemeente
Den Haag ingeleverd en daar ligt het nu al ruim 2 jaar. Maar ik heb het al eerder gezegd, ik
probeer altijd de positieve kant van het leven in te zien. Dus ga ik er vanuit “dat wat in het
vat zit niet verzuurt” en zal ik door gaan met knokken voor de toekomst van mijn
geesteskindjes en de kinderen van de wijk Transvaal.
J.A. van den Boomen
Voorzitter van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal
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Het bestuur van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft de volgende samenstelling:
Joke van den Boomen, voorzitter
Natascha Kok, secretaris
Grad Sissingh, penningmeester, financieel
adviseur
Kees te Gussinklo, bestuurslid
Verder wordt het bestuur ondersteund door:
Ed de Bruyn, fotografie, film en webmaster
Roel Wijnants, fotografie
Corrie Leenheer
Cobie de Nie
Annie Charité
Peggy van Libero
Henneke Vogels
Het Bestuur heeft zich vooral bezich gehouden met:
Het openhouden van de Hopjes op de afgesproken tijden en in de zomervakantie;
Het op orde houden van de administratie en financiën ;
Het behouden van vaste medewerkers en werven van nieuwe vrijwilligers;
Het behouden en vinden van nieuwe sponsors;
Overleg met gemeente en zakelijke relatie van de Stichting Haagse Hopjes;
Het organiseren van de pleinfeesten;
Maatschappelijke stages en snuffelstages voor VMBO leerlingen.
De Stichting heeft ook in 2013 een aantal taken niet meer kunnen uitvoeren.
Deze taken zijn o.a :
Het ondersteunen van basisscholen bij het fietsverkeersexamen ;
Het bieden van stageplaatsen MBO alle niveau’s en HBO.

&'!*%%&&#$&
Even voorstellen: de medewerkers van de Hopjes
De Stichting Haagse Hopjes heeft 6 vaste medewerkers die
al jaren, sommige al 14 jaar, werken bij de Stichting
Haagse Hopjes Transvaal. In het verleden stonden er 2 of 3
mensen op een plein. Nu met de bezuinigingen is dat
drastisch verminderd. Het medewerkersbestand is alleen
maar omlaag gegaan terwijl het aantal kinderen dat lid is
van de Stichting alleen maar groter wordt. Nu moeten deze
5 medewerkers klaarstaan voor ruim 9000 kinderen. En dan
is het niet alleen het verzorgen van de uitleen van speelgoed
maar ook toezicht houden op de spelende kinderen, de orde
op de pleinen handhaven hun ouders te woord staan en op
het speelgoed letten. Daarnaast moeten ze op de wc letten
waar de kinderen gebruik van maken op het Wijkpark Transvaal.
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2013
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Vrijwilligers uit de buurt
De Stichting Haagse Hopjes kan niet zonder vrijwilligers.
Maar helaas wordt het steeds moeilijker om goede en
gemotiveerde vrijwilligers te werven.
Affiches, flyers, het uitzetten van vrijwilligers vacatures bij
PEP het mocht geen baat hebben. Daarnaast haken ook steeds
meer vaste vrijwilligers af. Soms door het bereiken van een
hoge leeftijd en dat het te zwaar wordt om mee te helpen op
de pleinen. Andere vrijwilligers stoppen omdat hun kinderen
groter worden en in een andere levensfase komen, waarbij de
Hopjes geen dagelijkse rol meer spelen. Allemaal een
natuurlijk en begrijpelijk verloop maar helaas worden deze
lege plekken nauwelijks opgevuld door nieuwe vrijwilligers.
Er is echt een tekort aan vrijwilligers die zich inzetten bij de
Hopjescontainers, gelukkig kunnen we bij de pleinactiviteiten
en wijkactiviteiten nog wel een beroep doen op
buurtbewoners.
Vrouwen aan Zet (VAZ) en Buurtvaders
Zowel de Vrouwen aan zet als de Buurtvaders zijn niet meer
actief als georganiseerde groep. Gelukkig zijn er nog dames
en heren die de Hopjes en de kinderen een warm hart
toedragen en ons nog komen ondersteunen bij plein en buurt
activiteiten.
2 vrijwilligers bij de Hopjescontainers “Onze rotsen in de
branding”
De Stichting kan al jaren genieten van twee vrijwilligers,
Fatima en Faris. Fatima kent al de pleinen goed en is dan
ook inzetbaar waar nodig en Faris heeft al een aantal jaar op
het Anna Blamanplein gewerkt, maar de laatste twee jaar
staat hij op het Wijkpark Transvaal. Deze mensen zijn met
recht onze rotsen in de branding.
Tijdelijke vrijwilligers
Incidenteel kan de stichting genieten van vrijwilligers die via
organisaties voor een aantal uren of dagen de stichting
ondersteund. Dit zijn vooral VMBO scholieren, die hun
maatschappelijke stage of snuffelstage komen invullen bij de
Haagse Hopje Transvaal.
Haagse Hopjes verwent haar vrijwilligers
Voor niets gaat de zon op. Natuurlijk krijgen onze
vrijwilligers veel waardering. Maar wat onze vrijwilligers
ook krijgen als dank is een jaarlijks terugkerend etentje bij de
Gouden Wok in het Zuiderpark. Ook dit jaar was het weer
smaakvol en gezellig en goed om te zien dat vrijwilligers van
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2013
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de verschillende pleinen elkaar in een ontspannen sfeer leren kennen en hun ervaringen op de
diverse pleinen kunnen delen.
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De sponsors die in 2013 een bijdrage hebben geleverd zijn:
Fonds 1818 tot nut van het algemeen
Vestia Den Haag Zuid-Oost
Stichting Madurodam Steunfonds
Staedion Wonen
Gemeente Den Haag
Stichting Het Oude Koetshuis/Willem van Heckfonds
Com. bijzondere bijdrage van de zusters van de Heilige
Familie te Neerbosch
Erna Willard
Voetbalblad Elf (Voetballen)
Onder de Bogen
Stichting Boschuysen
Jong Tebodin
Wij willen al onze sponsors heel hartelijk danken. Zonder u zijn de Hopjes niet meer wat ze
nu zijn. Hopelijk blijft u ons nog jaren helpen.

!"*%"!'"%#%"&'&
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Om onze extra activiteiten goed te kunnen uitvoeren is de
inzet van Corné Leenheer van WBS-Evenementen 2000
van het grootste belang. Wij zelf hebben geen mensen die
ervaring hebben met het opzetten van Evenementen.
Daarom is Corné bijna onmisbaar geworden.
Natuurlijk maken wij de keuze in de activiteiten maar het
opzetten van het terrein met alles erop en eraan moet
deskundig gebeuren. Zo moeten de luchtkussen goed
bevestigd worden, in voor tegen de wind in, ik weet het
niet, maar Corné heeft de kennis in huis om dit goed te
doen. Ik zou me dan ook geen raad weten als Corné
genoodzaakt is om ermee te stoppen.
Ons vertrouwen in Corné is groot, wij hebben gelukkig nog
nooit meegemaakt dat er iets niet goed ging, met kramen,
tenten, luchtkussen of zweefmolens enz. Ook zijn er nooit
ongelukken gebeurd. En dat willen wij graag zo houden.
Ik dank Corné dan ook met heel mijn hart, ik vind het
namelijk heel, heel belangrijk om alles veilig geplaatst te
hebben en daar vertrouw ik Corné helemaal in.
Daarnaast kent Corné bijna alle kinderen die aan onze
activiteiten mee doen. Zeker de kinderen en jongeren uit
Transvaal en de Schilderswijk. Hierdoor kunnen wij altijd
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2013
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inschatten of alles goed gaat of dat we extra mensen nodig
hebben. Het is voor ons te hopen dat Corné nog lang mee
blijft doen met onze extra activiteiten.
Verder willen wij Corné sterkte wensen, ook hij is vorig jaar
nadat Wijkbeheer genoodzaakt was om te stoppen, op nonactief gesteld. Alhoewel Corné al vanaf het begin van de
Speeltuinvereniging Vermeerpark actief is, blijkt dat hij daar
nu niet meer welkom is. Ook is het mij opgevallen dat
Corné niet al te veel hulp krijgt van de Gemeente Den Haag.
Terwijl ik denk dat juist Corné de taal spreekt van de
jongeren en kinderen in de Schilderswijk en Transvaal.
Tevens heeft hij zeer goede connecties met andere
organisaties in de wijken, met name met de scholen. Wij
hopen van harte dat er een oplossing gevonden wordt voor
Corné die al 25 jaar zijn werkzaamheden op het
Vermeerpark met veel plezier heeft gedaan.
Rechts op de foto één van Corné zijn creaties. Bijna alle
“kraamactiviteiten maakt hij zelf.

((%'(&%# 
Al sinds de start van de activiteiten in 1997 doet Bario mee
op het Joubertplantsoen met het Internationale Kinderfeest,
het hoort er gewoon bij. Bario verzorgt dan meestal de
creatieve activiteiten zoals bekers verven, armbandjes
maken, beschuitjes versieren en nog veel meer. Ook in 2013
waren ze ruim aanwezig.
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Jaren lang bracht Sinterklaas de kinderen van de Stichting
Haagse Hopjes Transvaal een bezoek in Buurthuis de
Loods. Na de sluiting van de Loods zijn we noodgedwongen
opzoek gegaan naar een nieuwe geschikte locatie om het
Sinterklaasfeest te vieren. In 2012 was dat in de Sporthal
Transvaal, helaas is de sporthal voor ons Sinterklaasfeest
vrij groot en was het heel hard werken om het feest ingoede
banen te leiden. Dit jaar kwam Sinterklaas naar het buurthuis
aan het Boerenplein. Omdat daar de zaal niet zo groot is
hebben we de leeftijd van de deelnemende kinderen moeten
beperken naar 4 t/m 9 jaar en was er geen ruimte meer voor
de aanwezigheid van ouders. Zowel de locatie van het
Sinterklaasfeest als de samenwerking met het Buurthuis
Boerenplein was zeer geslaagd en zeker voor herhaling
vatbaar.
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´Set in Motion” Staat garant voor uitdagende attracties, zoals
de Wipe-Out-Baan, dat is een 30 meter lange stormbaan of
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het spannende Lasergamespel. Maar Set in Motion staat
zeker ook garant voor professioneel en goed opgeleid
personeel.
Ook dit jaar konden wij Set in Motion inhuren om ons
Hopje op het Wijkpark Transvaal open te houden in de
zomervakantie. Daarnaast hebben zij de hele zomervakantie
op vrijdagmiddag een extra activiteit georganiseerd op het
Wijkpark. Voor de voorzitter is deze periode weer een
verademing geweest. Dankzij de inzet van de Set in Motion
medewerkers liep alles op rolletjes en konden de kinderen
de hele zomervakantie minstens bij één van de Hopjes
terecht om te spelen.

')''"6457
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Livable is een organisatie die studenten huisvest in panden
die in de toekomst gesloopt moeten worden. De studenten
die daar dan gaan wonen wordt gevraagd om iets voor de
wijk waarin ze wonen terug te doen.
Een tiental studenten hadden zich opgegeven om hun
diensten ter beschikking te stellen voor de Haagse Hopjes
in Transvaal.
Het duurde even voordat alles op een rijtje stond, maar op
17 januari was het dan zover, 10 studenten kwamen naar
het Haagse Hopjes/Beheerhuisje om kennis te maken met
de Hopjes. Alles werd door de voorzitter uitgelegd en
diverse studenten zijn al op diverse pleinen 1 x per week
aan de slag.
Nu is het van het grootste belang dat onze Hopmobiel ook
weer actief gaat worden. Door ziekte en vakantie van onze
medewerkers was dat vorig jaar minimaal.
De studenten hebben er veel zin in dus hopelijk wordt het
snel wat beter weer zodat ze echt aan de slag kunnen gaan.
Nog wat over Livable
Jeroen is 25 jaar en op het moment woonachtig in een
voormalig schoolgebouw. Hij woont hier samen met drie
anderen. Jeroen studeert aan de Haagse Academie
Lichamelijke Opvoeding (HALO), waar hij voor leraar
lichamelijke opvoeding wordt opgeleid en zit nu in zijn
tweede jaar. Hij besloot begin dit jaar een woning in Den
Haag te zoeken en omdat hij goede ervaringen had met
antikraak wonen, ging hij opnieuw op zoek naar een
antikraak woning.Zo kwam Livable op zijn pad. Jeroen
schreef zich in bij Livable en toen hij een mail kreeg dat
Livable een oud schoolgebouw aanbood, in combinatie met
vrijwilligerswerk voor activiteiten met kinderen, was hij verkocht.
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2013
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Haagse Hopjes
Alle vier de bewoners van het voormalige schoolpand zijn
vrijwilligers bij de organisatie ‘Haagse Hopjes’ en studeren
allemaal aan de HALO. Haagse Hopjes heeft op enkele
pleinen in Transvaal een aantal containers vol met
speelgoed staan wat door de kinderen geleend kan worden
in ruil voor ‘goed gedrag’, wat uiteen kan lopen van het
helpen van de kleine kinderen tot helpen met het schoon
houden van het plein. Ook heeft deze organisatie een
‘mobiele container’ genaamd de Hopmobiel.
“En bij de Hopmobiel komen wij om de hoek kijken. Deze
wordt door ons elke donderdagmiddag uitgereden naar het
Stellenboschplein te Transvaal waar wij het speelgoed
uitladen en er vervolgens gezamenlijk met de kinderen uit
deze buurt een groot feest van maken”, aldus Jeroen. De
studenten zijn erg enthousiast over het vrijwilligerswerk
wat zij doen. Het vrijwilligerswerk kost tijd, maar levert
volgens hen zeker net zo veel op.
Lunch
vrijdag 22 maart jl. hebben de studenten de Haagse
gemeente en de oprichtster van Haagse Hopjes, Joke van
den Boomen, uitgenodigd eens op de lunch te komen in het
oude schoolgebouw. Dit om te laten zien hoe het was om
van een oud schoolgebouw een woonbaar pand te maken.
Hier komt wel wat bij kijken, want zoals de meesten zich
wel kunnen voorstellen is een groot pand moeilijk warm te
houden. In overleg met Livable werd gekeken, hoe de
studenten op een energiezuinige manier toch normaal in het
pand konden wonen. De verwarming gaat uit als het niet
echt nodig is en in plaats van de sfeerloze, energievretende
tl-balken hebben de studenten deze vervangen voor
sfeervollere zuinige lampen. De lunch zelf was een luxe
variant van een studentenlunch en bestond uit warme
broodjes, koffie, jus en verscheiden soorten beleg. Dit alles
werd natuurlijk geserveerd op verschillende soorten borden en een wijde verzameling aan
bestek, zoals dit hoort in een studentenhuis. De studenten waren vooraf in de veronderstelling
dat het een formele lunch zou worden, maar dat was niet het geval! De gesprekken verliepen
soepel en het was gezellig. De vrijwilligersorganisatie is daarnaast erg enthousiast over de
bijdrage van de studenten aan het vrijwilligerswerk. De gemeente heeft een goed idee
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gekregen wat er mogelijk is met de leegstaande gebouwen in
hun bezit en wat de effecten zijn van het huizen van
maatschappelijk betrokken studenten in de wijken.
Jeroen is enthousiast over Livable omdat ze een variatie in
woonruimte bieden, er zal voor iedereen wel iets tussen
zitten en is hiernaast ook met een krap budget goed te
betalen. Het vrijwilligerswerk is leuk, leerzaam en staat
mooi op je CV. “Het goede contact met Livable is ook nog
eens een stuk vriendelijker dat de gemiddelde huisbaas die
om de dag komt kijken of alles wel netjes opgeruimd is.
Kortom zeker een aanrader voor studenten die naast hun
studie een klein beetje tijd nuttig willen besteden én een
goedkope en uitdagende woonruimte zoeken!”

 #' !,"&$#"&#%'&#$&-26%(%2013
Jan Buitendijk, regiodirecteur Focus Haaglanden Rijnstreek heeft
namens Focus de kinderen van de Haagse Hopjes Transvaal blij
gemaakt met een vijftal leren ballen. Dit in het kader van een actie van
ELF Voetbal magazine voor goede doelen en vooral kinderen die een
extra steuntje kunnen gebruiken. Het uitreiken van de ballen aan de blije
kinderen werd gevolgd door een ouderwets partijtje pleintjesvoetbal
waar Jan uiteraard aan deelnam.
Op woensdag 27 februari kwam de directeur van Focus Haaglanden
Rijnstreek, Jan Buitendijk de voetballen zelf brengen. Dit tot grote
verbazing van mij. Hoe gaat het meestal? We krijgen een doos met
ballen van Elf en daar staan dan sponsors op. Dit gebeurd al jaren en
iedere keer zijn we hier heel erg blij mee. Het zijn mooie leren ballen en
omdat er zo veel gevoetbald wordt op onze pleinen, zijn deze ballen erg
aan slijtage onderhevig. Dus kijken we altijd weer uit naar de volgende
doos met voetballen van Elf.
Bedrijven die een advertentie in het blad Elf zetten kunnen ook een goed
doel ondersteunen, men noemt dit ook wel “Maatschappelijk
Ondernemen”. Op de ballen staat dan de naam van de sponsor, zo zien
wij altijd van wie wij ballen hebben ontvangen. Elf Voetbal
Magazine
staat ook altijd vermeld in ons jaarverslag bij het rijtje
“Sponsors”.
Maar dit keer was het anders, de sponsor belde mij met als
resultaat dat de heer Buitendijk zelf 5 mooie ballen kwam
brengen en tot grote vreugde van de kinderen heeft hij ook
nog mee gevoetbald. Helemaal te gek. Hartelijk dank voor
deze leuke actie. Petje af voor Jan Buitendijk.
Er is veel administratie aan de Haagse Hopjes
Begin van het jaar en zoveel te doen, plus nog achterstallige
administratie, gelukkig kwamen de hulptroepen. Op het
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2013
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einde van het jaar en aan het begin van een nieuw jaar er altijd veel te doen. Verslagen maken,
het jaarverslag 2012, een Activiteitenplan 2013, Sponsoraanvragen, verantwoording van het
afgelopen jaar en ga zo maar door.
Ook de financiën voor zowel de Gemeente Den Haag als voor de sponsors moeten
verantwoord worden. Gelukkig hebben wij een hele goede penningmeester, Grad Sissingh,
helaas heeft hij een volledige baan dus kan hij alleen op zijn vrije dagen komen, maar dan is
hij er ook.
De voorbereidingen voor de financiën worden gedaan door de voorzitter en vrijwilligster
Beppie, voor velen wel een bekende.
De tijdenregistratie wordt bijgehouden door Peggy, voormalig administratieve kracht.
Even een beetje hard werken met nog wat hulp van Henneke en we kunnen weer iets rustiger
aan doen, nou ja rustig? Eigenlijk begint het dan weer opnieuw.
Even een bedankje aan Peggy, Henneke, Beppie en Grad, dat mag ook wel een gezegd
worden.

''"&#$&#"')"'")"2000(%#)"#"
Op 28 maart mocht Joke van den Boomen, de voorzitter van de Stichting Haagse Hopjes een
check van 2000 euro ontvangen uit handen van de directeur en medewerkers van Jong Tebodin.
Dit geld was opgehaald door de verkoop van Laptoppen en Pc’s. Wij zijn Tebodin zeer erkentelijk
dat ze aan de Hopjes gedacht hebben. Heel hartelijk dank voor uw inzet voor de Hopjes en de
mooie check, we zullen hem goed besteden.
Dit was al de tweede keer dat wij Tebodin erg dankbaar waren,
ooit hadden wij een prijs gewonnen en die prijs was dat de
mensen van Jong Tebodin zouden kijken of er een manier was om
de Haagse Hopjes Transvaal aan nieuwe sponsors te helpen.
Verder zou gekeken worden naar oplossingen om iemand anders
te vinden voor onze huidige voorzitter, het liefst natuurlijk
iemand die hier niet voor betaald hoefde te worden. Want het was
al duidelijk geworden dat de Gemeente Den Haag er geen cent
voor over heeft. Er volgde een prachtig ondernemingsplan, met
veel goede tips en hele goede ideeën. Navraag bij de Gemeente
Den Haag leert dat het ondernemingsplan “even op de plank”
terecht is gekomen. Hopelijk komt het er toch nog eens vanaf.
Maar dat we nog geen opvolger gevonden hebben voor onze
voorzitter, dat ligt in ieder geval niet aan Tebodin.
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Ook dit jaar hebben wij op de Haagse Hopjes op alle pleinen
weer veel stagiaires begeleid. Er waren zelfs twee volle
weken waarbij we op ieder plein twee stagiaires hadden, een
hele klus, want je wilt toch dat de begeleiding goed gaat.
Meestal gaat het om jongeren die maatschappelijke stage
moeten doen, de uren variëren van 15 tot 30 uur. Ook waren
er enkele jongedames die hun snuffelstage bij ons
doorbrachten. Dan gaat het meestal om 2 weken stage lopen.
De werkzaamheden houden in dat men hetzelfde doet als een
Hopjesmedewerker, namelijk speelgoed uitlenen aan
kinderen in ruil voor goed gedrag, naast het speelgoed
uitlenen moet men ook de pasjes maken waarmee het kind
kan lenen, ook de administratie hiervan hoort tot de taken.
Maar ook buiten spelletjes voor de kinderen organiseren en
het verzamelen van de inschrijfformulieren hoort hierbij. Er
is altijd wel genoeg te doen bij de hopjes.
Wij hopen in ieder geval dat alle stagiaires het naar hun in
hebben gehad en dat ze er iets van geleerd hebben.
Maar af en toe zelf op de skelters zitten hoort er natuurlijk
ook bij.
In ieder geval hadden we in de maanden april, mei en juni
veel stagiaires.

%"& ! +"%$ "' #""& "-16$% 2013
Aankondiging:
Prins van Oranje plant eerste koningslinde in Den Haag, 17 april 2013,
RVD, nr. 106: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje plant
dinsdagochtend 23 april ter gelegenheid van de aanstaande
troonswisseling een koningslinde in het Wijkpark Transvaal in Den
Haag.
De boom in de gemeente Den Haag, een Tilia x europaea 'Pallida', is
de eerste officiële koningslinde die in Nederland wordt geplant. Daarna
worden ook in andere gemeenten koningslinden neergezet. De Stichting
Nationale Boomfeestdag en de Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen hebben het initiatief genomen voor dit
'Koningsbomen'-project.
De Prins plant de boom samen met een aantal kinderen uit groep 6 van
de Commeniusschool. Dit gebeurt in aanwezigheid van onder anderen
de burgemeester van Den Haag, de heer J.J. van Aartsen, de directeur
van het Landelijk Bureau Stichting Nationale Boomfeestdag, de heer P.
Derksen, en de voorzitter van de Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen, de heer M. Zonnevylle.
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2013
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Aankomst van de Koningslinde:
Maandag 22 april werd er al hard gewerkt door de mensen
van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag. De
kuil waar de boom in moest komen was al veel eerder
gemaakt, hij moest alleen breder worden, de boom is er met
veel liefde ingezet en de heren hebben alles netjes
klaargemaakt voor de volgende dag.
Het planten van de eerste Koningslinde:
Dinsdag 23 april, natuurlijk stond er al veel pers, netjes
achter een touw. Verder een handje vol mensen die een
mailtje hadden gekregen en een passerende schoolklas, op
klompen, die onderweg was naar de Stadsboerderij om daar
mee te helpen schoonmaken, kwamen weer terug omdat
onze Prins van Oranje zou komen.
Precies 10.00 uur kwam Prins Willem Alexander aan en na
wat handjes schudde ging hij, samen met wat kinderen uit
groep 8 van de Commeniusschool aan de slag om de eerste
Koningklijke Lindeboom in Nederland te plaatsen.
Natuurlijk een hele eer voor ons dat het Wijkpark Transvaal
daarvoor is uitgekozen.
Een Koninklijk sierhek voor de Troonswisseling:
Als afsluiting van het planten van de boom werd een heel
mooi sierhek neergezet, echt een Koninklijk sierhek. Dit hek
is ontworpen door kunstenares Margot Berkman die daar al
een hele tijd geleden opdracht voor heeft gekregen. Als u
meer wilt weten over dit sierhek kijk dan vooral op de
website van Margot Berkman, www.margotberkman.nl

 #""&&$ ""&#$&-25$% 
2013
Mede dankzij de inzet van leerkrachten, collega's van de
Talententuinen en medewerkers van de Stichting Haagse
Hopjes werden de Koningsspelen van de OBS de Springbok
(Wolmaransstraat) een groot succes!!
De Koningsspelen op de Springbok waren op donderdag
25 april. Gezien de weersomstandigheden bleek dat een
goede beslissing!!
De groepen 1 t/m 4 deden een spelcircuit in en om de
school. De bovenbouw ging naar het Wijkpark waar een
gaaf sport- en spelcircuit uitgezet was. Het ging dit keer
eens niet om de punten maar om de samenwerking binnen
de groepjes!!!
Ook werd er gevoetbald en mochten de kinderen al het
materiaal van de Haagse Hopjes gebruiken om lekker mee te
spelen.
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2013
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De skelters, de fietsen en de waveboarden waren favoriet!!
Mede door het goede weer en door de inzet van alle
kinderen en medewerkers was het een topdag!!
Haagse Hopjes: wéér bedankt!
Het is leuk om te zien dat zoveel kinderen zich thuis voelen
bij jullie organisatie!!
Een onderdeel van het spelcircuit waarbij flink
samengewerkt moest worden!!! Tot snel!!!!
Kinderen en team de Springbok, Wolmaransstraat!

*%%&''"&#$&
%"&) *%
Op 1 januari 2013 hielt Wijkbeheer op met bestaan. Om de
reden op te noemen waarom, zou te veel tijd in beslag
nemen. Jaren was Wijkbeheer een belangrijke organisatie in
de Wijk Transvaal en de Schilderswijk, ik ben dan ook van
mening dat we deze organisatie zeker en zichtbaar zullen
gaan missen.
Graag wil ik de mensen van Wijkbeheer heel hartelijk
bedanken voor hun zeer positieve inzet voor onze wijken,
voor ons waren ze in ieder geval altijd een zeer goed
aanspreekpunt.
Maar niet alleen dat, sinds 2009 waren onze medewerkers
bij Wijkbeheer onder gebracht.
Wijkbeheer was dus hun werkgever. Door het stoppen van
Wijkbeheer moest er dus gezocht worden naar een nieuwe
werkgever en die vonden wij in Stichting Jeugdwerk.
Wijkbeheer, die tot 1 mei werkgever was van de
Hopjesmedewerkers, heeft alles netjes overgedragen aan
Stichting Jeugdwerk die vanaf die datum werkgever werd
van onze Hopjesmedewerkers.
Er waren al gesprekken gevoerd met de directeur van
Stichting Jeugdwerk Dhr. Jerry Straub en de voorzitter van
de Stichting Haagse Hopjes, Joke van den Boomen, beide
zagen een samenwerking wel zitten, dus iedereen kon bij
elkaar komen om kennis te maken en om het contract te
tekenen wat op 1 mei is ingegaan.
Wij hopen op een goede samenwerking met de Stichting
Jeugdwerk. Het “klikte” in ieder geval wel. Omdat het
ramadan was, was een geen gebak aanwezig, maar dat
houden wij te goed.
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Af en toe is het leuk om eens te ruilen van speelgoed en om
alles eens goed te controleren.
Dat moeten de heren die met de Hopmobiel bezig zijn ook
gedacht hebben en natuurlijk kan je het beste speelgoed
ruilen bij het Wijkpark, daar is immers genoeg aanwezig.
Jeroen, Bram en Matthijs rijden al sinds het begin van dit
jaar met de Hopmobiel
naar het
Stellenboschplein. Tot
groot plezier van de vele kleine kinderen die daar
wonen. Zeker op donderdag zijn ze daar te vinden.
Maar op 20 juni stonden ze op het Wijkpark en de hele
inboedel van de Hobmobiel lag op straat. Alles werd
schoongemaakt en uitgezocht en natuurlijk werd het
nodige geruild.
Tevens werden er overjarige spullen en speelgoed waar
niet meer mee gespeeld werd uitgezocht om aan de
kindertjes in Kameroen te geven. Want daar zorgen
Jeroen en Bram ook voor.
Jeroen en Bram veel succes in Kameroen, we horen het
graag van jullie hoe het was.
Wij zijn deze heren erg dankbaar voor hun inzet voor de
Hopjes, hopelijk blijven ze nog heel lang bij de Hopmobiel.

%& )" %#""%!#)%(",#" !%#"0
Sport Experience Kameroen
Wij zijn 2 studenten, Jeroen de Groot en Bram Strookman, aan
de HALO ( Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding) en
wonen in een oud schoolpand in Moerwijk via Livable. Als
tegenprestatie voor het leuke en voordelige wonen werken wij
als vrijwilligers voor de stichting Haagse Hopjes Transvaal,
waar wij voornamelijk rondrijden met de Hopmobiel. Naast het
werk wat wij voor hopjes doen en onze studie zijn wij een
project gestart genaamd Sport Experience Kameroen. Een
tikkeltje geïnspireerd door Haagse Hopjes en vanuit onze eigen
visie op bewegen zijn wij sportspullen aan het inzamelen voor
een ‘stad’ in Kameroen waar wij afgelopen zomer zijn geweest
om verschillende nieuwe sporten te introduceren en het sporten voor de jeugd in Buea
mogelijk te maken.
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Na dit idee te hebben voorgelegd bij Joke van den Boomen
(voorzitster Haagse Hopjes) kwam er direct respons over
speelgoed en sportmateriaal dat bij de hopjes in minder
mate werd gebruikt. Deze mochten wij meenemen naar
Kameroen om de jeugd daarmee te verblijden. Bij deze
zouden wij onze dank richting de stichting Haagse Hopjes
willen uiten voor hun support en sponsoring. Alle
springtouwen, rackets en ballen zijn nu al goed besteed.
Komend schooljaar gaan wij terug om te kijken of we iets
kunnen opstarten met enige continuïteit waarbij wij ook
verschillende scholen in Buea gaan betrekken. Ook
hiervoor
zullen er
weer extra materialen richting Kameroen
worden verzonden en met de expertise van
meerder sportacademie studenten aan te slag
worden gegaan om de speel/sport
mogelijkheden van de kinderen in
Kameroen te vergroten!
Dus, stichting Haagse Hopjes! Bedankt voor
jullie support en sponsoring, zonder jullie
was er veel minder mogelijk geweest!
Jeroen en Bram

$%'#"'"% $&$ "-25("2013
Door een lekkage aan de Hopjescontainer die op het Kaapseplein staat, was de zijkant van de
container helemaal weggerot. Deze werd op 25 juni jl. gemaakt, hiervoor moest de hele
zijkant eruit gehaald worden en vervangen voor een nieuwe zijkant. Het hekwerk moest er
vanaf en natuurlijk werd de container opnieuw geschilderd. Een hele klus die wel twee dagen
in beslag heeft genomen. Maar na een aantal dagen hard werken was de Haagse Hopjes
Container weer zo goed als nieuw.
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Stoepkrijt, ballen, tennis, pin-pon, handballen, zomerballen die kleven
aan klittenband dat op een rond bordje zit zodat de bal blijft plakken,
tennisrackets, badmintonrackets, heel veel spelletjes nieuwe trends voor
deze zomer, waterspelletjes en nog veel, veel meer. Ook dit jaar hadden
wij gelukkige nog de financiële ruimte om een bestellingen van klein
buitenspeelgoed te plaatsen bij onze vaste speelgoed leveranciers,
Intertoys op de Apeldoornselaan. Altijd weer leuk om te doen,
speelgoed uitzoeken, snuffelen tussen veel leuke spelletjes, bewonderen
van de nieuwste speelgoedtrends en natuurlijk het oude vertrouwde
seizoen gebonden speelgoed wordt niet vergeten. Dat vermenigvuldig
je met 6, we hebben immers 6 Hopjes. Heel veel speelgoed dus.
Intertoys brengt het dan en het is aan ons om dat allemaal in grote
blauwe zakken te verdelen. Dan volgt nog het rondbrengen, al met al
een hele klus om dit rond te krijgen.
Maar de kinderen op alle pleinen genieten dan weer zo van de nieuwe
spulletjes.

Bij het Stellenboschplein waar de
Hopmobiel staat hadden ze het te druk
om de zak met speelgoed gelijk uit te
pakken.
Iedereen was weer heel blij met de
nieuwe lading.

"& '%&)" (%#!'("#"&-2013
Dankzij zeer trouwe bijdrage van Stichting Madurodam Steunfonds konden wij dit jaar weer
kleine skelters voor de kinderen bestellen. Deze skelters
werden op 17 mei 2013 gebracht. Een
regenachtige dag, dus de kinderen konden
op die dag er nog niet van genieten.
Natuurlijk werden de skelters over alle
Hopjes in Transvaal verdeelt, zodat
iedereen er plezier aan kon beleven.
En dat iedereen er blij mee is bewijst wel
de onderstaande foto’s.
Wij zijn Stichting Madurodam Steunfonds
enorm dankbaar voor hun bijdragen.
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Al sinds jaar en dag gaat de Stichting Haagse Hopjes één maal per jaar uit eten met
vrijwilligers en medewerkers.
Het bestuur waardeert het enorm dat zoveel mensen zich willen inzetten voor de kinderen in
de wijk en maakt dit kenbaar door middel van het inmiddels traditionele etentje.
Ook traditiegetrouw doen we dit bij het Wokrestaurant in het
Zuiderpark. Deze locatie ligt aan de rand van Transvaal en is
dus voor iedereen makkelijk bereikbaar.
Dit jaar, maandag 18 november 2013, ging het toch iets
anders. Ongeveer 65 personen hadden zich aangemeld voor
het etentje en dit aantal is ook doorgegeven aan het
restaurant. Dan moet het dus goed gaan zou je zeggen. Dat
was uiteindelijk ook zo maar……nieuwe eigenaar nieuwe
regeltjes. Op het afgesproken tijdstip waren nog lang niet alle
mensen aanwezig en je mocht pas het restaurant binnen als
iedereen er was. Gebaseerd op het aantal mensen dat binnen
was kreeg Joke namelijk muntjes voor de drankjes. Dus…
eerst nog even wachten op de laatkomers, in een mooie en
gezellig door een open haard verwarmde ruimte, dat dan weer
wel.
Maar goed… eenmaal binnen viel het op dat de grote ronde
tafels waren vervangen door veel kleine- en aan elkaar
geschoven lange -tafels. De grote ruimte oogde daardoor een
stuk intiemer. Nadat iedereen z’n plekje had gekozen en de
muntjes voor de drankjes waren uitgedeeld, kon het feest
beginnen.
Terwijl links en rechts al mensen op pad waren om een
drankje te halen wandelde Joke met Jerry Straub, directeur
van Stichting Jeugdwerk langs alle tafeltjes om de
vrijwilligers aan hem voor te stellen.
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 2013
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Woensdag was het dan zover, de eerste activiteit van de Stichting Haagse
Hopjes voor 2013 en zoals gebruikelijk op deze dag was het mooi weer.
Josée Mulder van Bario was ook weer van de partij met al haar
vrijwilligers, dit keer was het thema, hoe kan het ook anders, het maken
van de Koningskroontjes, een geweldige activiteit waar heel veel kinderen
aan mee hebben gedaan. Na de maskers van onze Koningin Beatrix en
Prinses Maxima in de voorgaande jaren, was nu de kroon van Prins
Willem Alexander aan de beurt. En terecht, hij wordt ten slotte onze
nieuwe Koning.
Verder waren er veel luchtkussens, natuurlijk een voetbaltoernooi en de
kraampjes met de kleine activiteiten.
En gelukkig ook weer al die mensen die achter die kraampjes willen staan.
Het schminken ging ook perfect, ook altijd een drukke, maar
leuke activiteit. Wie wil er nou niet Spyderman zijn hier in
deze wijk?
Natuurlijk wordt ER ook aandacht besteed aan bewegen.
Hiervoor hadden wie 4 trampolines ingehuurd. En er werd
zeer gretig gebruik van gemaakt.
Nog meer bewegen kon met de dance pads, een gezellige,
leuke manier om actief bezig te zijn met bewegen. En dan
hebben we nog de nodigde luchtkussens waar je behoorlijk
in kan springen en over heen kan rennen.
Maar de langste rijen waren natuurlijk weer voor de
Supersurvivalbaan, de Klimwand en last but not least, de
Lasergame. Deze is zo populair dat de heren van de
Gemeente Den Haag
dit even moesten
onderzoeken.
Het is altijd heel leuk
als mensen van de
Gemeente of andere
genodigden komen
kijken, zo was de Heer
Avi Rewat van Fonds
1818 aanwezig een
schrijver uit de wijk.
En drie heren van de
Gemeente Den Haag kwamen kijken, dit waardeer ik
heel erg, ik wil u dan ook bedanken voor uw bezoek.
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Dit was de eerste keer dat de Haagse Hopjes Transvaal het
bevrijdingsfeest echt vierde met een 5 mei feest. In eerste
instantie was er net als andere jaren, een Koninginnefeest
gepland, maar toen Koningin Beatrix haar aftreden bekend
maakte en de aankondiging dat Prins Willem Alexander
aan zou treden als Koning, was het voor mij niet moeilijk
om het geplande Koninginnefeest af te zeggen en daarvoor
in de plaats een Bevrijdingsfeest te organiseren. Veel
mensen wilde deze bijzondere gebeurtenis toch op de T.V.
volgen? Nou ik in ieder geval wel.
Het bleek goed gekozen, zondag 5 mei was een schitterend
dag, bijna iedereen is vrij en iedereen leek er veel zin in te
hebben.
Corné was al vroeg begonnen met opbouwen, we hadden
immers heel veel attracties en spelletjes. Om kwart voor
één stonden de kinderen en volwassenen al in de rij om
voor 1 euro een strippenkaartje te kopen. Met deze
strippenkaart kan je de hele middag deelnemen aan al de
activiteiten en je krijgt nog drinken ook.
Aan de wachtrijen bij de kaartverkoopkraam te zien
beloofd het een drukke middag te worden.
De dames van het 3 D kaarten maken waren er ook weer.
Deze activiteit is een voor kinderen en ouders, altijd even
een rustpuntje in alle drukte.
Gelukkig waren er extra veel springkussens,
2 ballonnenkussens, de Super-survivalbaan, het
Clownluchtkussen, het opblaasbare doeltrappenveld, de
Hindernisbaan en het appeltje. Het appeltje is een
luchtkussen speciaal voor kinderen tot 6 jaar en waar ook
invalide kinderen veilig op kunnen spelen.
De Workshops zijn druk bezocht en stuk voor stuk zeker
voor herhaling vatbaar. n nieuwe activiteit was Graffiti
maken, deze workshop werd georganiseerd door Stichting
Aight, het was voor sommige jongeren een hele ervaring.
Sommige jongeren hadden een groot doek gemaakt
speciaal voor het Kaapseplein.
Ik ga van de week wel even langs om te kijken of ze het
gebruiken. Deze workshop was zeer geslaagd. Naast de
workshop Graffiti, hadden we nog drie andere workshops,
namelijk Tea Kwondo, Kickboksen en Yoga, één ding
hebben ze gemeen, het bewegen en beheersen van je
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lichaam. Prima sporten als je het goed gebruikt. En sporten
is gezond voor je lijf en je geest.
In de loop van de middag werd het heel erg druk, we hebben
ruim 1300 strippenkaarten uitgedeeld. En ook heel wat
limonade, koffie en thee werd er gedronken. Gelukkig is er
ondanks de grote drukte niets gebeurd, alles verliep
gemoedelijk en rustig. Al met al een prima Bevrijdingsfeest
wat zeker voor herhaling vatbaar is.
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Wat was het een geweldig feest hé, het Bevrijdingsfeest van de Haagse
Hopjes Transvaal! Mooi weer en zoveel leuke dingen om te doen.
Boeken horen erbij. Dat vinden 480 kinderen die naar de Kinderzwerfboekenmarkt kwamen. De markt was opgesteld aan de achterkant
van het Hopjes huisje. Er waren ook wel heel veel boeken om uit te
kiezen, 1635 om precies te zijn. En allemaal verschillende boeken ook
nog. Op dubbele Harry Potter boeken na en nog een paar heel speciale
andere boeken.
Er waren dit jaar 3 afdelingen: 6+ 7 jaar, 8 t/m 11 jaar, 12-17 jaar. En
elke afdeling had naast boeken ook zijn eigen stripverhalen en zijn eigen
kennisboeken.
Voor de meiden was er een aparte hoek, 8 t/m 11 jaar en 12+ jaar.
Bijna iedereen nam 2 boeken mee, sommigen 3. Één extra voor een zusje
of broertje, of omdat ze heel graag willen lezen. Maar er waren ook veel
boeken voor kinderen die (nog) moeite hebben met lezen. Omdat ze
Dyslexie hebben of thuis geen Nederlands spreken. Of omdat ze nooit
leuke boeken vinden die niet zo moeilijk zijn. Ik had speciaal voor hun
passende boeken.
Goed he, die kinders van Transvaal. Lezen doen ze graag!
Anne vh Zwerfboek, 15/5/2013
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Om half een liepen er al kinderen die al klaar waren om te
komen spelen. Maar ze moesten nog even wachten. Dus zo
te zien hadden ze er zin in en wij natuurlijk ook. Het weer
was droog, niet al te warm, maar droog en dat wilde we
graag zo houden en dat is ook gebeurd, geen druppel is er
gevallen en dat in tegenstelling tot alle weerberichten.
Gelukkig dankzij de sponsorbijdrage van onze trouwe
sponsors, want zonder deze sponsors zijn er geen
activiteiten meer.
Ook de Gemeente Den Haag is een enthousiaste sponsor, zei
zorgen er wel voor dat wij door kunnen gaan met de uitleen
van speelgoed.
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Om 13.00 uur begon de strippenkaartverkoop, dat liep erg
goed er was ook heel veel te doen op dit kleine pleintje, er
stonden 4 luchtkussens, de Lasergame, de dance pads, de
zweefmolen, trampolinespringen, het schminken, de Yoga,
Workshop “Leef je uit” of vrije expressie. En onder de mooie
kastanjebomen stonden de kraampjes met allerlei spelletjes,
oh ja, de klimmuur was er ook. En natuurlijk diverse
spelletjes voor de ouders. Gelukkig hadden we weer
voldoende vrijwilligers.
Op het terras zaten veel moeders aan de koffie of thee maar
vaak liepen ze ook met de kinderen mee de spelletjes langs.
Soms denk je, “het kan niet drukker”, maar er zijn toch zeker
500 kinderen geweest. En toch valt dat niet zo op, ze komen,
blijven een poos en gaan dan weer weg. En nieuwe kinderen
vullen dan hun plaatsen. De hele middag was lekker druk,
geen regen, geen problemen en geen ongelukjes. De jongeren
hadden veel te doen en zo te zien was iedereen blij.
Wij kunnen dan ook spreken van een zeer geslaagde
familiedag op het Kaapseplein.
Graag wil ik iedereen bedanken die er aan mee heeft gewerkt.
Ook onze sponsors Hartelijk bedankt.

%& ! "" !"$ "-18("2013
Een prachtige dag, lekker warm, erg druk, veel activiteiten en
alles liep prima, zelfs het voetbal toernooi 4 tegen 4 in de
kooi. Aan de voetbalkooi hingen boordjes met daarop, dat wij
gaan stoppen met het toernooi als er agressie zou zijn of als ze
gingen vechten. Ik denk een goede aankondiging, er is niets
gebeurd. Alleen leuk en gezellig voetbal.
Omdat het hier toch altijd erg druk is hadden wij voor veel
attracties gezorgd.
En zelfs met deze warmte stonden de kinderen rustig in de rij
te wachten tot ze aan de beurt zijn.
Ik geloof dat je de rijen wachtende kinderen nooit weg krijgt,
steeds denk ik we moeten nog wat erbij nemen zodat ze over
het hele terrein verdeelt zijn.
Maar dat maakt niet uit. Ook weer opvallend is het aantal
moeders, soms vaders die onze activiteiten bezoeken. Het hele
terras en die was dit keer best groot, was vol met ouders en
oma’s. Gelukkig maar want daar doen wij het voor, dat de
ouders meer met hun kindertjes mee gaan om dit soort
activiteiten te bezoeken. Wat dat betreft is onze doelstelling
dit jaar zeker gelukt. Het aantal ouders neemt toe en het aantal
kinderen dat genieten van onze activiteiten ook. Ook veel
kinderen uit de Oostbloklanden doen mee aan deze
activiteiten, maar komen vaak samen met ouders in de middag.
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Dat het belangrijk is dat wij met de grote vakantie open zijn
dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen. Heel veel kinderen
gaan niet met vakantie en steeds vaker komen families van
mensen die hier wonen naar Nederland om hier de vakantie
door te brengen. Vaak logeren ze bij families in de wijk, dus
dit geeft extra drukte.
Omdat onze vaste mensen en vrijwilligers ook met vakantie
gaan is het toch belangrijk dat wij mensen in kunnen huren,
dit is wederom mogelijk gemaakt door de Gemeente Den
Haag, waarvoor onze hartelijke dank.
De eerste twee weken van de vakantie waren Abdel en Inge
aanwezig. Ze hadden het zwaar want we hadden al snel na 1
week een hittegolf. Dat was goed te merken, de kinderen die
aan het spelen waren werden zo warm dat hun hoofdjes
helemaal warm waren. De ene manier om hier iets aan te
doen was water.
De eerste twee weken van de vakantie was dan ook heet en
druk, voor de andere vier weken was het team van Set in
Motion aanwezig.
Ook het Kaapseplein was beide de hele vakantie open,
evenals het Ruth Firstplein en het Joubertplantsoen. Het
Anna Blamanplein was gesloten, maar dat geeft ook niet,
veel mensen in dat gedeelte van de wijk gaan wel op
vakantie, dus is het daar dan rustig.
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Opdracht:
Set in Motion heeft van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal de
opdracht gekregen om diverse workshops te organiseren op de
diverse Hopjespleinen in Transvaal. De workshops moesten vooral
veel bewegen inhouden.
Workshops:
1. Sport; diverse sporten zijn onder de aandacht gebracht.
In 1.5 uur zijn kinderen, jongeren en ouders gemotiveerd
om te gaan bewegen. Voetbal, basketbal, tennis,
trefbalvormen werden aangeboden. Kinderen/ jongeren
kunnen zelf sporten op de pleinen, echter hebben vele toch
een sport en spelleider nodig om hen te motiveren. Ook
kan de sport en spelleider de omgangsvormen onderling
bewaken. Omgaan met winst en verlies, partijen maken
etc. daar hebben de meeste kinderen echt sturing bij nodig.
De workshops sport werden goed bezocht. Zowel meisjes
als jongens hebben deelgenomen. Per workshop 15 tot 20
deelnemers, leeftijd
8 tot 14 jaar.
2. Rolstoelvaardigheid; valide kinderen en jongeren staan
bijna nooit stil bij het fijt dat ze moeiteloos kunnen lopen/
bewegen. Dit hoort ook zo te zijn. Toch kan een ieder
zomaar door een ongeval of ziekte afhankelijk zijn van een
rolstoel. In dit kader hebben we in Transvaal
rolstoelvaardigheidstrainingen aangeboden op de diverse
pleinen. Buiten dat de deelnemers dit ontzettend leuk
vinden konden we heb direct wijzen op respectvol om
gaan met minder valide. Zie hen niet als zielig. Maar ga
juist met hen sporten. Betrek ze bij een spel. Bijna
iedereen ken wel iemand die afhankelijk is van een
'hulpmiddel'. Ook b.v. het plaatsen van je fiets op een
stoep, daar staan de deelnemers nu 'hopelijk' bij stil. Een
rolstoeler moet er langs kunnen. De workshops
rolstoelvaardigheid werden ook door de wat oudere jeugd
bezocht. Ook hebbe vele ouders interesse getoond. Korte
clinics van 20 minuten werden aangeboden omdat de
vraag aan deelname groot was. per uur konden er zo 24
personen deelnemen.
3. Dansen (dancepads); De set in motion Dance Pad is een
nieuwe attractie op het gebied van sport en bewegen. De
Dance Pads zijn cool, swingend en opzwepend. Door
inspirerende muziek ervaren de deelnemers de ultieme
work-out. Per 15 minuten deden 10 kinderen mee. Zowel
jongen als meisjes hebben meegedaan. Ook ouders hebben
deelgenomen aan deze activiteit. Voor vele een nieuwe
ervaring. Per uur 40 deelnemers. Leuk om te doen, leuk
om te kijken.
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Conclusie:
De Workshop Tour in Transvaal is goed bezocht. Steeds gewerkt in kleine groepjes. De activiteiten
waren geschikt voor zowel jongens als meisjes. De ouderbetrokkenheid kan vergroot worden door
meer aanbod. Nu zijn er zoveel kinderen die willen deelnemen, waardoor ouders al snel aangeven;
'laat de kinderen maar eerst'. De workshops zijn zonder incidenten verlopen. Bewegen is echt een
aandachtspunt voor kinderen en jongeren, zeker ik in wijken als Transvaal. Een gevarieerd programma
op de pleinen houd de doelgroep enthousiast en fris. Graag herhalen wij dit concept. De samenwerking
met alle overige partners, medewerkers en gebruikers van de pleinen verliep soepel en professioneel.
Mochten er nog vragen zijn over onze ervaringen tijdens de workshop dan staan wij graag een ieder te
woord. Namens het hele Set in Motion team.
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Hierbij brengen wij, Set in Motion, een verslag uit waarin wij
onze ervaringen omschrijven m.b.t. de bemanning op het
Wijkpark Transvaal.
Opdracht:
Set in Motion heeft via de Stichting Haagse Hopjes Transvaal de
opdracht gekregen om (net als vorig jaar) tijdens de
zomervakantie 4 weken, van maandag 5 t/m vrijdag 30 augustus
2013 de sport en spel uitleen over te nemen. 2 instructeurs van
Set in Motion hebben deze taak uitgevoerd, dagelijks van 13.00
tot 19.00 uur. In dit verslag zullen we ingaan op de ervaringen die
zijn opgedaan door de Set in Motion instructeurs.
Doelgroep:
Kinderen van 3 tot 15 jaar kunnen sport en spel materiaal lenen in
ruil voor goed gedrag. Middels een pasjessysteem kan er van
skelter/ fiets tot voetbal/ tennisrackets worden geleend. De
kinderen betalen hier niets voor, slechts alleen goed gedrag. Veel,
heel veel, kinderen/ jongeren maken hier dan ook gebruik van.
Kinderen die woonachtig zijn in Transvaal hebben vaak alleen
deze mogelijkheid om tot bewegen/ spelen te komen. Op straat is
er geen ruimte of is het te gevaarlijk om te spelen. Ook hebben
veel kinderen geen eigen fiets of andere sport spel materiaal. De
containers van Haagse Hopjes bieden dan ook uitstekende
faciliteiten voor deze brede doelgroep. Tevens komen veel ouders
mee naar de pleinen. Ook voor hen is het een (sociale)
ontmoetingsplek.
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Wijkpark Transvaal:
Het Haags Hopje dat Set in Motion 4 weken begeleid heeft is
gevestigd op het Wijkpark in Transvaal. Dit is een grote locatie.
Waar veel kinderen gebruik maken van het sport en spel aanbod. 2
ervaren medewerkers zijn dan ook minimaal nodig om de grote
behoefte van uitleen te kunnen verwerken. Zeker bij droog weer is
het zeer druk. Wanneer alles volgens de regels verloop is het met
2 medewerkers nog te doen. Soms zijn er “incidenten”, dan kom
je met 2 medewerkers handen te kort. Je maakt van alles mee op
en om het Wijkpark. Van conflicten met ouders, tot ruzies tussen
kinderen onderling. Valpartijen (EHBO), tot buitensporig asociaal
gedrag. Set in Motion zal bij “ervaringen” verder in gaan op
“voorkomende incidenten”.

Ervaringen:
Het eerste wat opvalt tijdens de voorkomende werkzaamheden bij
het Haagse Hopje is de hoeveel kinderen die iedere dag gebruik
maken van de uitleen mogelijkheid. Een constante stroom van
kinderen/ jongeren en ouders. Alleen al bij het Wijkpark hebben
in de loop der jaren al 5000 kinderen een pasje laten maken. De
praktijk is dat er dagelijks honderden kinderen en jongeren op het
Wijkpark aanwezig zijn. Wanneer er 2 medewerkers op een plein
aanwezig zijn is dit echt aanpoten. Het gedrag (geduld) van vele is
niet altijd even correct. En dat is echt zeer bescheiden uitgedrukt.
Het gedrag van vele kinderen/ jongeren maar ook tal van ouders is
soms asociaal te noemen.

Ervaren medewerkers zijn dan ook een must op deze locaties. Een
goed team voorkomt veel “incidenten”. Ook de ervaren
medewerkers kunnen niet alles voorkomen. Het is dan ook zaak
dat de wijkagent, welzijn medewerkers en toezichthouders
regelmatig op het plein aanwezig zijn. Bij conflicten dienen deze
genoemde personen direct in te grijpen. Ten opzichte van vorig
jaar waren er duidelijk minder incidenten. Wel is er een
vrijwilliger bekogeld met damstenen en blikjes. Hierop is de
wijkagent ingeschakeld. Deze heeft enkele jongens een tijdelijk
pleinverbod opgelegd.

Dit jaar was er een vrijwilliger die bepaalde uren mee hielp. Een
derde persoon bij de uitleen is erg handig. Zo kunnen 2
medewerkers constant de uitleen verzorgen. Een derde
medewerker kan over het plein lopen en corrigerend te werk gaan.
Kinderen moeten nogal eens gewezen worden op omgang met
geleend materiaal!
Bovenstaande geeft een overzicht van wat er zoal mis gaat op het
Wijkpark. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen uitstekend en
is de sfeer over het algemeen gezellig en prettig. Toch kun je er
niet omheen dat er te veel gebeurt op het Wijkpark waar tegen
opgetreden dient te worden, want het Wijkpark is bij uitstek een
plein waar vrij en veilig gespeeld en gesport moet kunnen worden.
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Conclusie Set in Motion
Om de veiligheid op het Wijkpark te vergroten dient een goede afstemming te zijn tussen alle
betrokken partijen. Denk aan toezichthouders, welzijn, wijkagent. Zeker bij evenementen dient de
wijkagent aanwezig te zijn. Er zijn dan echt honderden kinderen en jongeren die zeker bij het einde
van een evenement de confrontatie opzoeken met medewerkers. Maar ook tijdens regulier uitleen van
materiaal is het van belang dat voldoende personele bezetting is. Ook dient het aanwezige personeel
ervaren en daadkrachtig te zijn. Consequent zijn is hierbij zeer belangrijk. Structuur en regelmaat is
wat de gebruikers van de Haagse Hopjes nodig hebben. Set in Motion heeft met veel plezier en in

goede relatie met alle overige partners,
medewerkers en gebruikers van het Wijkpark 4 weken lang gewerkt. Mochten er nog meer vragen zijn
over onze ervaringen tijdens deze weken dan staan wij graag een ieder te woord.

+'%')''"#$'$%%"&) ")"'2013
Het is nu dinsdag 2 september 2013, heerlijk rustig op het Wijkpark Transvaal, geen gillende
kinderen, geen ruziënde ouders, lekker stil, de “pitjesblazermeneer” loopt over het Wijkpark
om weer alle resten van de zonnebloempitten van gisteren weg te blazen om ze later netjes op
te vegen. De kinderen zijn weer naar school, heerlijk, vanmiddag om 15.00 uur mogen ze
weer komen gillen en natuurlijk ook spelen, want dat gebeurd er bij de Haagse Hopjes. Wij
lenen speelgoed uit in ruil voor goed gedrag, goed gedrag van de kinderen maar ook van de
ouders. Omdat je steeds meer families krijg uit andere landen wordt het ons wel moeilijk
gemaakt om onze regels duidelijk te maken. En dat merkte we ook al vorig jaar tijdens de
lampionnenoptocht, maar hierover later meer.
Dankzij de financiële steun van de Gemeente Den Haag en
onze sponsors konden wij dit jaar 6 weken lang extra
activiteiten aanbieden aan de thuisblijvers en de kinderen
die hier op vakantie waren. Natuurlijk was dat niet zes
weken lang iedere dag, maar iedere vrijdag, dus 6 keer. En
dit tot groot plezier van de vele kinderen/jongeren die niet
op vakantie waren. Natuurlijk was het niet zo uitgebreid als
onze meeste activiteiten waren. Maar deze vrijdagen waren
ook bedoeld voor de kinderen die altijd naar de hopjes toe
komen en nu wat extra’s hebben. De mensen die op
vakantie waren in Nederland vonden het maar geweldig,
zomaar ineens activiteiten en dan nog voor niets ook.
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Zaterdag 19 oktober 2013, groot seizoensfeest op het
Wijkpark Transvaal. De week eraan voorafgaand viel de
regen met bakken uit de lucht gedurende een aantal dagen.
De verwachting van goed weer, was dus wat dat betreft,
niet erg hoog. Groot was dan ook de opluchting dat de
weers- voorspelling voor die dag, uitermate goed was.
We hebben het gemerkt: zeker tot vier uur was het droog;
pas daarna viel er af en toe wat regen.
Om 17.00 u was het feest voorbij en viel korte tijd later de
regen weer met bakken uit de lucht.
Een bijzondere chemie tussen de Haagse Hopjes en de
Weergoden, zou je bijna denken.
Het was een drukte van belang.
Zeker 800 kinderen waren op de feestelijke en sportieve
activiteiten afgekomen. Voor alle leeftijden was er wel iets
leuks te doen. Set in Motion nam de spectaculaire
activiteiten, voor de iets oudere kinderen, voor haar
rekening.
Speciaal de Wipe-Out-Baan trok veel belangstelling. Dat is
een soort van luchtkussentraject van ongeveer 30 meter
met verschillende hindernissen, zoals het beklimmen van
een wand, waar je van afgeduwd kon worden, je moest je
wel goed vasthouden aan de lussen. Werd je eraf gegooid
dan moest je weer opnieuw beginnen.
Je moet hier heel behendig in zijn.
Bij de Bungee-trampolines was het ook heel druk. Het
blijft natuurlijk altijd leuk om zo hoog mogelijk in de
lucht te springen in de wetenschap dat je goed vast zit en
er niets kan gebeuren.
De Klimmuur is een uitdaging voor jonge en oudere kinderen. Ook hier geldt weer dat je niet kunt vallen
omdat je goed geborgd zit.
De Kinderboerderij deed ook mee. Daar konden heerlijke
broodjes gebakken worden: aan een stok een stukje
brooddeeg prikken en dat boven een houtvuurtje houden…
.. en kijk …. binnen de kortste keren had je je eigen verse
broodje. Smullen maar.
In het kader van het 100 jarig bestaan van het
Vredespaleis, is door de kunstenaar Ruben La Cruz een
Vrijheidsbeeld gemaakt in samenwerking met onder
andere Buurthuis Boerenplein en Bario, het Transvaal
College en de Springbok. De Hopjes hebben de kinderen
ook gestimuleerd om mee te doen, wat ook gebeurde op
de dag zelf. Het is een indrukwekkend houten beeld
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geworden dat op een heuveltje in het Wijkpark mooi
overal bovenuit torende.
Gedurende de dag konden kinderen nog steeds hun
bijdrage eraan leveren en er werd dan ook volop
getimmerd en geschilderd. Het was de bedoeling dat het
beeld tot 27 oktober zou blijven staan. Helaas vond een
groep jongeren het nodig het kunstwerk en alles dat de
kinderen hadden gemaakt, nog vóór het weekend goed
en wel voorbij was, kapot te trappen en te verwijderen /
mee te nemen. Het is heel wrang om de teksten te lezen
die hier en daar door kinderen op de beeldjes was
geschilderd: “respect voor elkaar” – “respect voor je
wijk”………..!
Om dit verslag toch positief af te sluiten: Tussentijds
was er de muziekgroep Brass Culture Band.
Ze trommelen er in een aanstekelijk ritme, enthousiast
op los…. Heerlijk om te zien en te horen. Zelfs wanneer
ze in hun pauzes boven in het Beheerhuisje moesten
wachten op hun volgende optreden, trommelden ze
alsmaar door op de reling, op de deur, op de
balkonrand…
In de tent vlakbij de parkeergarage waren er workshops
met breakdance en rappen verder werden
dansdemonstraties gegeven door de dansgroep Chi Ku Cha. Ingetogen en gracieus in
kleurrijke outfits…….. bijzonder mooi om naar te kijken en te luisteren.
Dit feest is mogelijk gemaakt door sponsors, Fonds 1818, Staedion, Willem van Heckfonds en
Gemeente Den Haag. Hartelijk dank, zonder u geen

activiteiten in de Wijk Transvaal.
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Woensdag 4 december 2013, de groootttte dag,
Sinterklaas kwam naar Transvaal, natuurlijk ook naar
de Haagse Hopjes en dit keer hadden wij ons
onderkomen in Buurthuis Boerenplein.
Omdat het Boerenplein kleiner is dan de Loods en
zeker de Sporthal, moesten we iets doen aan het aantal
kinderen en natuurlijk de ouders. Zo hadden we de
leeftijden van de kinderen aan moeten passen. Dat werd
van 4 tot en met 9 jaar. Prima leeftijden om een
Sinterklaasfeest te vieren. En er was helaas geen plaats
voor ouders, dus die vielen ook af.
Wel een handje vol vrijwilligers, niet eens alle
vrijwilligers, helaas voor deze mensen.
Maar in een zaal moet je altijd rekening houden met het
aantal personen dat er in mag.
En we zaten precies aan dat aantal. Dus goed
uitgerekend. De samenwerking met de mensen van
Buurthuis Boerenplein was geweldig, hiervoor onze
hartelijke dank.
Bijna iedereen was op tijd, dus konden we om 14.05
uur beginnen met ons programma.
Natuurlijk was Theo onze vaste presentator ook weer
aanwezig. We begonnen met het zingen van diverse
Sinterklaasliedjes. Ik verbaas me altijd over de
nieuwkomers in Nederland, kinderen uit Egypte, Irak,
Iran, Polen, Bulgarije en ga zo maar door, maar
allemaal kennen ze de Sinterklaasliedjes, al zijn ze pas
één of twee jaar in Nederland.
Geweldig. En net als alle andere kinderen hadden ze
heel veel plezier, daar gaat het ten slotte om.

Er was eerst het
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programma van de Pieten van de “De
Circusmachine”, geweldige acrobaten en kunstenaars,
maar vooral artiesten die weten hoe ze met kinderen
om moeten gaan, echt heel goed. En zeer
internationaal, er waren Pieten bij uit Zweden,
Finland, Italië dus lekker internationaal en allemaal
vonden ze het leuk om Piet te mogen zijn. Geen
problemen dus.
Na een halfuur was het pauze, de kinderen kregen
chocomelk of limonade en sommige hadden ook al
een schoen vol kruidnootjes met snoepjes ertussen.
Na de pauze begon Theo liedjes te zingen zodat de
Sint ons kon horen en binnen zou komen. En ja, dat
gebeurde ook. De Sint kwam binnen met een bezem
i.p.v. zijn staf.
Een van de pieten had de staf van Sinterklaas
verstopt, in de zaal nog wel.
Dus dat werd een hilarische toestand, met natuurlijk

rennende pieten door de kinderen
heen. Met erg veel lol onder de
kinderen maar ook onder de pieten. En
de staf werd natuurlijk gevonden.
Daarna volgde het programma met
liedjes en dansen, vooral op de nieuwe
Sinterklaasliedjes konden de kinderen ingestudeerde dansjes doen en natuurlijk allemaal mee
zingen. Leuk dat de kinderen dat op school leren. Na een heel programma was het weer tijd
om naar huis te gaan, plein voor plein vertrokken de kinderen met een tasje vol cadeautjes van
Sinterklaas en dit jaar had Sinterklaas ook mandarijnen meegenomen uit Spanje, want naast
de cadeautjes kregen de kinderen een zakje snoep en een grote mandarijn.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde Sinterklaasfeest in Buurthuis Boerenplein, het was
leuk, gemoedelijk en zeker voor herhaling vatbaar. Er is geen ander feest waar kinderen zo
van genieten, dus het Sinterklaasfeest moet zeker blijven.
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