
 

 

 
 

GNSK doneert aan de  
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
1 juni 2022, Stellenboschplein 
 
Het GNSK oftewel Groot Nederlands Studenten 
Kampioenschap is dit jaar verdeeld over 2 steden, Den 
Haag en Delft. Zij gaan met meer dan 2000 studenten 
uit heel het land sporten tegen elkaar. Bij dit grootse 
evenement staat sporten centraal. Voor dit evenement 
waren ze op zoek naar een lokaal en sportief goed doel 
om te ondersteunen. Dit jaar in 2022 heeft het bestuur 
hun oog laten vallen op de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal. Superleuk natuurlijk dat wij ook door een 
leeftijdsgroep die niet in onze doelgroep valt toch als 
erg waardevol worden gezien. 
 
Een gedeelte van het bestuur van de GNSK is bij ons 
op bezoek geweest om eens te horen wat wij dan 
allemaal deden met de jeugd in Den Haag. Ze waren 
hier zeer over te spreken en vervolgens zijn wij dus 
uitgekozen als het goede doel voor 2022.  
 
Op onze activiteit op 1 juni op het Stellenboschplein zijn 
de studenten langs geweest en hebben ze een lading 
aan sport- en spelmateriaal voor de Stichting 
meegebracht. Dit is op deze dag officieel aan de 
Stichting Haags Hopjes Transvaal aangeboden namens 
het GNSK. Wij zijn hier uiteraard hartstikke dankbaar 
voor!  
 
De studenten hebben op deze familiedag een 
uitgebreide rondleiding gekregen over ons 
activiteitenterrein en hebben aan alle sportieve 
activiteiten deelgenomen. Ook waren er enkele 
studenten die in de wijk woonden die nu precies weten 
wat ‘al die drukte op de pleinen’ elke keer is! Hopelijk 
zien we ze hier nog eens terug op een activiteit! 
 
Dit zijn ook de gelukjes waar wij het als Stichting van 
moeten hebben! Zo doen wij wat goeds voor de jeugd in 
Transvaal en omstreken en helpen de studenten uit 
Den Haag en Delft ons weer! Zo is het cirkeltje weer 
rond!  
 

 


