
Gerenoveerde Hopjescontainer op het Joubertplantsoen

Afgelopen week (17 januari 2006) was het

dan zover, de eerste container van de

Stichting Haagse Hopjes Transvaal is onder

handen genomen, gerenoveerd. Het heeft

even geduurd voor het zo ver was maar nu

staat er een prachtige container met de

Hopjes kleuren op het Joubertplantsoen.

Deze eerste renovatie van de containers is

mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en

Fonds 1818 en wat eigen reserves. Ga

vooral snel even kijken naar de container.

Waarom een renovatie:

Een renovatie is nodig om het

voortbestaan van de Stichting Haagse

Hopjes te waarborgen. In Rotterdam is

het gebruikelijk dat de containers om de

6 jaar gerenoveerd worden. Daar gaat

het iets anders omdat er in Rotterdam

een speeltuinvereniging is die al de

containers in Rotterdam in onderhoud

hebben. Dus als er ergens in Rotterdam

een container 6 jaar staat dan wordt hij

omgeruild en wordt er een hele

gerenoveerde container neergezet.

Diegene die de containers beheren

hebben dus niet zoveel kopzorgen.

Nog even alles schoonvegen en dan kan

hij geplaatst worden.

Wij in Den Haag hebben zo iets niet

dus moeten wij er zelf voor zorgen.

Nu is het zo dat wij, toen onze

containers 5 jaar stonden, deze

geheel van binnen en buiten

geschilderd zijn. Er zijn nieuwe

keukentjes in gezet en er waren

bowlers geplaatst. En waar nodig

werden nieuwe planken opgehangen

en kacheltjes vervangen. Ook zijn in

alle hekken al eens vervangen. Dus

de Stichting Haagse Hopjes

Transvaal zorgt wel goed voor zijn

containers.



Het is te hopen dat de andere containers in Den

Haag ook een renovatie beurt gaan krijgen,

want het is ongelofelijk hoe snel zo’n container

gaat roesten. Dus onderhoud is zeer belangrijk.

Ook de andere drie containers worden

gerenoveerd:

Omdat wij zelf al na 5 jaar een grote beurt

hebben laten uitvoeren aan onze containers

en wij veel geld nodig hebben voor onze

extra activiteiten is het bijna onmogelijk om

een heel groot bedrag voor het renoveren van

4 containers te reserveren. Maar dankzij de

bovengenoemde fondsen en de Gemeente

Den Haag is het toch mogelijk om dit jaar al

onze containers te laten renoveren.

Geweldig! En namens alle kinderen uit

Transvaal en omstreken, heel hartelijk

bedankt.

Hij ziet er prachtig uit. Van binnen met 

     mooie skeelerkasten en veel opbergruimte.

En zo verdwijnt de container van het

Joubertplantsoen naar Rotterdam. En na de

renovatie zal deze geplaatst worden op het

Kaapseplein.

Door Joke van den Boomen


