
Bezoek uit ’s-Hertogenbosch aan Krachtwijk Transvaal

Op 13 februari 2008 kregen we bezoek van
studenten van de Avans Hogeschool in
‘s-Hertogenbosch. De studenten volgen de
opleidingen Sociale studies. Mw. van den
Boomen vertelde over de geschiedenis van
het prachtige Wijkpark Transvaal en de
Haagse Hopjes, wat de Haagse Hopjes nou
allemaal inhoudt en hoe het is ontstaan.

Ook vertelde ze dat het hier in de wijk
steeds veiliger wordt. We vertelden de
leerlingen dat het eerste Haagse Hopjes in
1996 op het Kaapseplein is neergezet en
dat er elke keer weer 1 bijkomt.

De Stichting Haagse Hopjes heeft nu 4
containers, ook zitten we in een Haagse
Hopjes-/Beheerhuisje en niet te vergeten,
onze Hopmobiel. De studenten wilde graag
weten hoe we nou op die naam terecht zijn
gekomen nou dat ging dus zo: In 1995
brachten bewonersgroepen een bezoek aan
de Duimdrop-containers in Rotterdam en op
de terugweg werd bedacht dat onze
container naar een Haags snoepje genoemd

moesten worden. Nou wat is er Haagser
dan onze Haagsche Hopjes snoepjes, want
hopjes zijn natuurlijk puur Haags.

Wat Haagse Hopjes allemaal doet is het
volgende, kinderen kunnen iets lenen bij
ons zoals: fietsen, skelters, skeelers, een
bal, een step en noem maar op. De
kinderen kunnen gratis lid worden, maar
dat alles in ruil voor goed gedrag. Ze
kunnen bijv: ons helpen met de plein
schoon te houden, geen ruzie te maken,
niet schelden en noem maar op. Het is de
bedoeling dat de kinderen samen moeten spelen zonder geweld of grof taal gebruik en de
ouders uiteraard ook ze komen op het park waar zoveel verschillende culturen zijn en het
is dan leuk om een praatje met elkaar te maken. Want als we een veiliger wijk willen
moet we samenwerken want samen sta je sterker dan alléén.
De studenten waren erg onder de indruk, en bedankten ons voor onze Haagse
gastvrijheid.
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