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Zoals jullie weten moeten de medewerkers
bij de Haagse Hopjes van alle markten
thuis zijn. Naast de vaste taken van de
sport- en speluitleen moeten ze ook het
plein en de materialen verzorgen. Het
schoonhouden van het plein alleen al is
een behoorlijk takenpakket. Helaas kunnen
we hier ook weinig rekenen op de
volwassenen die van het plein gebruik
maken. Die gooien helaas nog steeds alles
op de grond. Bekertjes en plastic tasjes
aanreiken voor de beroemde ‘pitjes’ blijkt
helaas ook een druppel op een gloeiende
plaat. Hierdoor blijft dit een zaak van vegen
en het figuurlijk dweilen met de kraan
open.
Naast het schoonhouden van het plein moet ook al het uitleenbare sport- en spelmateriaal in
orde gehouden worden. Ook hier wordt het lastig gemaakt voor onze medewerkers. Want als
het speelgoed geen eigendom van de kinderen of ouders is gaan ze hier helaas een stuk
minder voorzichtig mee om. Hierdoor mag meester Ben dit materiaal repareren en continue
zorgen dat het bruikbaar is en blijft! Als de tijd het toelaat en hij niet bezig is met alle kinderen
op het plein, zult u hem buiten al sleutelend kunnen bewonderen op het Wijkpark Transvaal.
Zoals bij alles bij de Hopjes komen de kinderen ook hier graag bij helpen. Nu wordt het
hierdoor niet altijd sneller en beter gerepareerd maar leren de kinderen wel weer het een en
ander.
De meeste klusjes zijn prima te doen
door Ben en zijn ‘kindercollega’s’, maar
als het lastiger wordt dan bijv. het
plakken van een band of het repareren
van een ketting dan wordt dit uitbesteed.
Zo komen skelters nog wel eens terecht
bij ‘Piet de Lasser’ om weer in elkaar
gelast te worden.
Gelukkig gaan de kinderen na héél wat
waarschuwen momenteel iets beter om
met het sport- en spelmateriaal
waardoor er meer tijd overblijft voor de
medewerkers om te doen wat echt
belangrijk is: aandacht voor de kinderen!

