8 juni 2019
Aanschaf sport- en spelmaterialen, fietsjes en ander speelgoed.
Naast de prachtige activiteiten die wij organiseren
staan onze Hopjesmedewerkers elke dag van
maandag tot en met vrijdag klaar om speelgoed uit te
lenen aan de kinderen. Maar liefst 255 dagen per jaar
zijn onze 5 Hopjespleinen geopend. Ook hebben wij
de Hopmobiel die op dinsdag en donderdag met mooi
weer naar het Stellenboschplein toe rijdt, om ook
daar speelgoed uit te lenen. Met ruim 12.000
kinderen die lid zijn van de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal wordt er dagelijks veel speelgoed
uitgeleend. Daarnaast wordt ook veel sport- en
spelmateriaal gebruikt tijdens onze activiteiten. Denk
hierbij aan een skate-longboard workshop of een
stepworkshop.
U kunt zich natuurlijk wel voorstellen dat al
het speelgoed dat dagelijks uitgeleend wordt
hard slijt. Wij proberen altijd zelf ons materiaal
te repareren en te onderhouden. Echter komt
het natuurlijk voor dat het materiaal
gewoonweg niet meer te repareren valt en
echt aan vervanging toe is. De
exploitatiesubsidie wat wij van de Gemeente
Den Haag ontvangen is niet toereikend is om
ook nog speelgoed en ander sport- en
spelmateriaal van aan te schaffen. Omdat het
toch belangrijk is dat er steeds voldoende
aanbod is, zeker van nieuwe uitdagende
materialen, zoeken wij jaarlijks sponsoren die ons aan geld willen helpen om al deze
mooie materialen te kunnen aanschaffen.
Ook dit jaar zijn er weer gulle sponsoren die ons financieel bijstaan in het aanschaffen van
nieuw speelgoed. Wij willen daarom deze sponsoren heel erg bedanken voor hun
bijdragen.
Wij hebben dit jaar heel veel nieuw skate speelgoed
mogen aanschaffen. Nieuwe stuntsteps, waveboards,
skateboards en longboards. Daarnaast hebben wij
nieuwe zitfietsjes, fietsen en reparatiemateriaal aan
kunnen schaffen. Maar ook voetballen, veel
kinderspeelgoed voor de allerkleinste en
sportmateriaal, hebben wij, dankzij onze gulle
sponsors weer kunnen vervangen.
Al het nieuwe speelgoed wordt dagelijks alweer veel
uitgeleend door de meesters en juffen van onze
Hopjespleinen.

De kinderen van de Haagse Hopjes zijn daarom ook erg blij
dat ze van dit nieuwe speelgoed gebruik kunnen maken.
Met al dit nieuwe speelgoed lijkt het alsof we er weer jaren
tegen aan kunnen. Helaas is dat niet het geval. Ons
speelgoed wordt dusdanig veel gebruikt door het jaar heen dat
het erg hard slijt. Wel blijven wij de kinderen die het speelgoed
gebruiken attenderen op onze regels. Niet botsen of van
stoepranden af en nog veel meer regels. Maar ondanks dit ga
je slijtage niet tegen. Daarom nogmaals een groot
dankjewel aan al onze sponsoren!
U heeft weer veel kinderen blij gemaakt!
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Het bestuur van de
Stichting Haagse Hopjes wil graag al onze
sponsors heel hartelijk danken. Zonder u zou
heel veel speelgoed en sportmaterialen niet
aangeschaft kunnen worden. Ook dankzij al
onze sponsors en de Gemeente Den Haag
kunnen wij veel grote activiteiten organiseren.
Heel hartelijk bedankt.

