
 

 

 

 

 

 

 

BEZOEK AAN HOPJES EN HET WIJKPARK TRANSVAAL  

 
Donderdag 23 april 2009 werden wij weer verrast met een bezoek aan de Haagse Hopjes en 

het Wijkpark Transvaal. Dit keer was het de beurt aan jonge ambtenaren van het Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ambtenaren van het Stadshuis van dezelfde 

afdeling. Ik dacht: Ik zit gebakken. Aan wie kan ik het beste geld en personeel vragen dan aan 

deze mensen. Niet dat zij het zelf hebben, maar ze kunnen natuurlijk wel informeren hoe dit 

zit? 

 

Maar natuurlijk werd eerst alles verteld over de aanleg van het Wijkpark Transvaal, altijd een 

leuk verhaal dat ook nog goed ontvangen wordt. En de Hopjes, ja nog zo’n succesverhaal, wat 

iedereen altijd leuk vind. 

 

De groep met dames en heren waren opgesplitst in drie groepen, dat maakt het vertellen altijd 

wat leuker want dan hebben de mensen meer tijd om vragen te stellen, indien ze dat willen. 

En die werden er ook gesteld.       



Natuurlijk werd er ook verteld hoeveel kinderen er alleen op het Wijkpark Transvaal 

ingeschreven staan. En inmiddels zijn dat er al 4800. Gelukkig kan ik dat altijd bewijzen door 

de boeken met de inschrijfformulieren erbij te halen. 

 

 

En natuurlijk heb ik van de gelegenheid 

gebruikt gemaakt om uit te leggen dat de 

Gemeente Den Haag, nog steeds niet 

structureel onze activiteiten subsidieert, 

we doen dit al ruim 12 jaar en ieder jaar 

weer haken sponsors af omdat zij van 

mening zijn dat dit geen extra activiteiten  

zijn maar structureel, omdat ze ieder jaar 

terug komen. En dat houdt in, geen 

sponsors geen activiteiten meer. Ik weet 

zeker dat sommige ambtenaren mijn 

verhaal mee zullen nemen naar hun werk. 

Werk op het Stadshuis afdeling Sociale 

Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. 

Volgens mij zit ik daar wel goed. En de andere dames en heren nemen het hopelijk mee naar 

het Ministerie, zelfde afdeling. Dames en heren, hopelijk ga ik nog iets van u horen???  

 

Door: Joke van den Boomen, 23 april 2009 


