Familiedag woensdag 12 juni 2019
Een mooie tittel voor een verslag, maar de dag was zeker niet mooi. Regen, regen en nog eens
regen. In heel Nederland regende het. Heel jammer, want juist deze dag was het “Buitenspeeldag”, in
heel Nederland. Omdat het bij onze Hopjes iedere dag Buitenspeeldag is, noemen wij het jaarlijks
Familiedag Kaapseplein, of andere pleinen. Het nieuws had het er ook over: alle “buitenspeeldagen”
zijn afgelast. Alleen de Nederlandse kampioenschappen Scotmobiel rijden ging door. Lang leve de
ouderen! Zij weten nu zeker dat ze niet smelten.

Maar bij ons waren er ook een paar medewerkers die de regen tarten. Zo liet Jeroen zien wat de
bedoelding zou zijn op onze kussens. En een nieuwe vrijwilliger Tim trok zich ook niets van de regen
aan.
Tja… onze lieve vrijwilligers, die zaten bijna droog in
de tent te wachten dat het over zou gaan. En dat
gebeurde bijna, rond 15.15 uur, toen werd het wat
lichten een droog. Alles werd opgeblazen en de
mensen liepen al naar hun plekje toen de regen
weer met bakken uit de hemel kwam vallen.
Toen hebben wij de hoop op droog weer ook
opgegeven, met z’n allen hebben wij opgeruimd en
zijn, sommige drijfnat, naar huis gegaan.
Hier kan je niets aan doen, gelukkig maar anders
maken de mensen hier ook nog ruzie om.
Het is de eerste keer in 22 jaar dat een activiteit
helemaal opgebouwd is en dat wij niets hebben
kunnen gebruiken vanwege de regen.
Voor de kinderen van het Kaapseplein gaan we het gedurende het jaar wel goedmaken.
Maar voorlopig kunnen ze al naar het Stellenboschplein op 3 juli 2019 waar weer een Familiedag is
gepland. Natuurlijk is het dan Hopjesweer, en dat is met een zonnetje.
En morgen gaan we alles weer uitpakken en drogen!
Zie voor meer natte foto’s het knopje “beelden”.

