Afscheid Niharda, 1 augustus 2020
Bij de Haagse Hopjes hebben wij afgelopen jaar
een wisseling van de wacht gehad vanwege de
STiPbanen. Wij hadden een aantal vaste
vrijwilligers die bij ons aan het werk waren. Deze
vrijwilligers hebben via de STiP-regeling van de
gemeente Den Haag een andere baan
aangeboden gekregen waar ze verder konden
wennen aan het werkende leven. Om meer
ervaring op te doen werden de mensen ieder jaar
overgeplaatst naar een andere werkplek.
In het eerste jaar raakten wij enkele vaste
vrijwilligers kwijt die al jaren bij ons
vrijwilligerswerk deden, sommige zelfs 18 jaar.
Maar we kregen ook enkele andere ‘nieuwe’
STiP-medewerkers in dienst. Een van deze
vrijwilligers was Niharda. Niharda was sinds
december 2019 bij ons in dienst. Nu heeft
Niharda een nieuwe baan gevonden en als het
goed gaat wordt dit voor haar een vaste baan.
Fijn voor haar, maar ons gaat zij verlaten. Ze gaat
nu werken in een verzorgingshuis in
Scheveningen en wij wensen haar hier uiteraard
veel sterkte en plezier in haar werk.
Niharda heeft bij ons vooral gewerkt op het
Wijkpark Transvaal en op het Joubertplantsoen.
Het was ook altijd hartstikke gezellig om haar
erbij te hebben tijdens de activiteiten waar ze zich
vooral bezighield met de allerkleinste kinderen,
wat ze erg goed deed.
Om Niharda te bedanken en te feliciteren met
haar nieuwe baan hebben wij samen met al onze
medewerkers een koffie-uurtje met een lekker
taartje voor Niharda geregeld! Uiteraard overal
lettend op de 1,5 meter afstand!
Wij hebben helaas weer een collega van ons zien
weggaan. Wij zijn heel erg blij dat wij Niharda een
jaar bij ons mochten hebben. Hiervoor willen wij
haar dan ook heel erg bedanken voor haar inzet
voor de Haagse Hopjes en haar ook veel succes
wensen bij haar komende werkzaamheden!
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