Wokken met medewerkers, vrijwilligers en partners
Op 12 november 2018
Zoals ieder jaar nodigt de Stichting Haagse
Hopjes Transvaal begin november haar
medewerkers, vrijwilligers en partners uit om
mee te gaan wokken bij de Gouden Wok in het
Zuiderpark. Met 70 man/vrouw sterk hebben wij
hier weer een onvergetelijke avond van gemaakt.
Dit als dank voor de inzet van al deze mensen
die het afgelopen jaar de onze activiteiten
hebben begeleid of ondersteund.
Het gemengde gezelschap dat bestaat uit mensen
van allerlei culturen en leeftijden komen dan samen
om eens op een andere manier met elkaar in
gesprek te komen. Dit kenmerkt de kracht van de
Haagse Hopjes. De vrijwilligers komen van al onze
pleinen en sommige zijn al vrijwilliger van het begin
van de Hopjes Transvaal, andere zeker 20 jaar,
geweldig. Onze oudste vrijwilligster is Nel van der
Leden (83), ook zij komt al zeker 20 jaar bij de
Haagse Hopjes, zij staat graag bij de sjoelbak, waar de kinderen heel blij mee zijn.
Dankzij de inzet van al deze mensen hebben wij
dit jaar 14 geslaagde evenementen uitgevoerd.
Deze inzet betekent dat al deze mensen
gedurende het jaar honderden kinderen blij
hebben gemaakt met al die leuke activiteiten. Wij
hebben dit jaar een grote diversiteit aan
verschillende attracties mogelijk gemaakt, zoals
het grootste springkussen ter wereld van Set in
Motion, skateland
waar de kinderen met BMX fietsen en stuntsteppen aan de
slag konden en niet te vergeten de andere sporten, zoals
boogschieten, de slackline enz., verzorgd door de trouwe
medewerkers van Sport op Maat. Maar ook vernieuwende
sporten zoals freerunning. Zonder de inzet door al deze
mensen zou dit allemaal nooit gelukt zijn, vandaar dit uitje
en een groot D A N K U W E L!
Hopelijk zien wij jullie volgend jaar allemaal weer terug, om
deze fantastische prestatie te evenaren.
Gijs van Buël

