
Bezoek uit Ierland op het Wijkpark Transvaal en de Stg. Haagse Hopjes  
 

Regelmatig komt het voor dat de Gemeente Den Haag, meestal als gastheer de heer Luc 

Meuwese, bezoek ontvangt uit binnen- en buitenland. Zo-ook op 8 oktober jl. toen waren het 

mensen uit Ierland die een bezoek brachten aan o.a. het Wijkpark Transvaal en de Stichting 

Haagse Hopjes Transvaal. Deze, meestal snelle bezoeken zijn altijd erg leuk, het is natuurlijk 

altijd goed als wij vanuit Transvaal leuke dingen kunnen vertellen vanuit onze wijk.  

 

 

 

Zowel aan het Wijkpark Transvaal als de Stichting Haagse Hopjes Transvaal hebben 

bewoners een grote vinger in de pap gehad. De Stichting HH is zelf geheel door bewoners 

opgericht vanuit de Bewonersorganisatie Transvaal BOT. Deze Stichting wordt nu al 12 jaar 

draaiende gehouden door vrijwilligers, zonder dat hier professionele ondersteuning aan de pas 

is gekomen en hier mogen bewoners ook eigenlijk wel trots op zijn. Eigenlijk mag de 

gemeente hier ook wel trots op zijn dat ze nog zulke bewoners in Transvaal hebben wonen. 

 

 

Wij als bestuur van de Hopjes en Beheercom. WPT vinden het toch altijd leuk om de mensen 

alles te vertellen van de Hopjes, dit keer hadden de mensen iets meer tijd. De dames en heren 

waren behoorlijk onder de indruk en ik hoorde zeggen dat er in Dublin in ieder geval een 

hopje opgericht zal worden. Natuurlijk zullen ze het daar wel een andere naam geven.  



Ook het Wijkpark wordt altijd als een heel mooie plek ervaren. Mensen uit het buitenland 

staan altijd versteld dat er geen hek omheen staat. Ik ben daar nog steeds heel blij mee. Ik 

hoop dan ook dat dit altijd zo zou kunnen blijven. 

Deze mensen uit Ierland waren bijzonder verrast over alles wat ze zagen, wij werden bedankt 

voor de gastvrijheid en we kregen zelfs nog foto’s opgestuurd. 

 

 

Gelukkig had onze gastheer dit keer ook wat meer 

tijd ingepland. 

Ik zou zeggen: tot het volgende bezoek, iedereen 

mag komen kijken hoe mooi het Wijkpark 

Transvaal is en hoe goed de Stichting Haagse 

Hopjes Transvaal de kinderen voorzien van heel 

veel speelgoed. 

Door Joke van den Boomen 

 

 

 

 

 

 


