
Uitzending Radio Discus betr. uren Haagse Hopjes

Op 09 februari 2008 hadden

we een uitzending bij radio

discus wat ging over het

verminderen van onze uren.

Ook was de Heer van Veen er

van het Haagse Hout. Die

kwam daarheen omdat hun

welzijnsorganisatie maar 300

uur per jaar open willen en dat

kan natuurlijk niet. Ook bij ons

Stg. Haagse Hopjes Transvaal

willen ze de uren verminderen.

De Haagse Hopjes zijn van

groot belang voor de

leefbaarheid van de wijken en

het welzijn van de kinderen en

daarom is het belangrijk dat

we onze uren gewoon

behouden. We staan altijd

voor de kinderen klaar en kunnen altijd bij ons spelen en wat ze willen doen met die uren

dat klopt absoluut niet. Enfin, we kwamen binnen kregen lekker iets te drinken een leuke

muziekje natuurlijk en om 12:00 uur begon de uitzending Mw. van den Boomen kreeg

eerst het woord ze vertelde haar verhaal en Joop van de radio stelde allerlei vragen waar

Mw. van den Boomen dan een antwoordt op kon geven. Ook was er een Mevrouw

aanwezig van solidair Nederland Mw S. Mulder. Die kreeg ook allerlei vragen van Joop

waar ze dan een antwoord op kon geven. En ze kwam zelf met allerlei suggesties wat ze

zelf eraan kan doen en

ook zou ze vragen stellen

aan de voorzitter van de

gemeenteraad. De Heer

van Veen vertelde allerlei

dingen over het Haagse

Hout en dat ze nu

behoorlijk willen

verminderen op ze uren

wat hij zeer ongepast

vindt. Wij van de Haagse

Hopjes Transvaal gaan er

in ieder geval voor zorgen

dat de Hopjes van ons

ruim open blijven. Hierop

korten kan gewoon niet.

Wij van de Haagse Hopjes

Transvaal vinden dat ook

zeer ongepast. De

uitzending werd

afgesloten met een

optreden van een band. En we gingen naar huis met het idee dat alles toch goed zal

komen.

Samira


