
 
 
25 november 2019 
Afscheid STiPpers 
 
Afgelopen maandag 25 november is er afscheid genomen 
van de STiPpers die de afgelopen 2 jaar werkzaam zijn 
geweest bij de Haagse Hopjes. Per 1 december komen de 
STiP-banen bij de Haagse Hopjes te vervallen en zullen de 
STiPpers ons dan ook gaan verlaten. 
 
Als bedankje zijn we met alle STiPpers en medewerkers 
van de hopjes gaan eten bij Bab Mansour. 
De sfeer was weer goed en het eten lekker. Iedereen heeft 
zijn buik dan ook weer helemaal rond gegeten met de 
verschillende Marokkaanse specialiteiten. 
 

Met dit etentje zijn alle STiPpers bedankt voor de inzet de 
ze de afgelopen 2 jaar bij de Haagse Hopjes hebben 
getoond. Wij willen dan ook graag Naziha bedanken voor 
haar inzet op het Joubertplantsoen, Halima en Hans voor 
hun inzet op het wijk park Transvaal, Jamal op het 
Kaapseplein en niet te vergeten Fariz en Karim. 
 
Fijn was om te horen dat het merendeel al een nieuwe 
stipbaan op het oog had en kan Hans met ingang van 1 
januari aan de slag met een vast contract bij de Haagse 
Hopjes. 

 
Het vertrek van de STiPpers houdt wel in dat we per  
1 december nog maar met 1 medewerker per hopje staan. Dat 
zal op korte termijn nog geen problemen geven maar straks in 
de zomer, wanneer de kinderen weer veel buiten bij ons op de 
pleinen komen spelen wel. Waar wij voorheen met minimaal 2 
hopjes medewerker stonden staan we er dan nog maar met 1. 
 
Dit zal ook inhouden dat er opnieuw gezocht moet worden naar 
vrijwilligers/studenten die in de zomer met de Hopmobiel naar 
de pleintjes kunnen. Wij streven ernaar om 2x per week met de 
Hopmobiel naar het Stellenboschplein te gaan. Hopelijk gaat dit lukken nu de STiPpers ons gaan 
verlaten. 

 
STiPpers nogmaals bedankt, hopelijk vinden jullie snel iets 
nieuws en zien we jullie graag nog terug bij de 
evenementen. 


