Heropening Stichting Haagse Hopjes
Transvaal
Wat een heftige tijden beleven we met de Corona
uitbraak. De Hopjes zijn sinds de oprichting in 1996
nog nooit zo lang achter elkaar dicht geweest. Het
geluid van de pleinen was overgegaan van vrolijk
kinderlach naar stilte. Dit terwijl het de afgelopen
weken wel erg mooi weer is geweest. Een erg groot
gemis dus! Maar… omdat het Coronavirus zich
minder snel via kinderen/jongeren verspreid zijn wij
een van de eerste instanties die weer langzaamaan
aan de slag kunnen.
Zo hebben wij het Hopje op het Kaapseplein alweer
3 weken open, sinds Koningsdag 27 april 2020 inclusief het
weekend. Dit naar aanleiding van een noodverordening van
de Burgemeester. Dit omdat de kinderen weer naar buiten
mochten maar de buurt al gewend was aan een uitbreiding
van hun tuin, met alle rotzooi die daarbij komt kijken. Nu de
kinderen weer de baas zijn op het plein is het de afgelopen
dagen dan ook erg gezellig geweest met kinderen die
éindelijk weer konden spelen. Het leek op kalfjes die de wei
weer in mochten na een hele winter op stal.
Uiteraard hartstikke leuk dat we weer mogen beginnen en
dat de kinderen weer kunnen spelen maar we moeten
blijven opletten. We hebben dan ook de nodige
maatregelen getroffen om weer veilig aan de slag te
kunnen. Op het
Kaapseplein en
Joubertplantsoen (de pleinen die als eerst open zijn
gegaan) hebben we een ‘handenwaspunt’ gecreëerd. Zo
kunnen de kinderen maar ook vooral de meesters en juffen
hun handen na elk contact wassen. Daarnaast worden er
geen contactsporten gedaan of intensieve sporten waar
veel bij gezweet wordt. Ook de uitleen is nog niet
begonnen.
De materialen die wel gebruikt kunnen worden, worden na
elk gebruik grondig gereinigd. Dit wordt door zowel de
meester en juffen als de kinderen erg goed opgepakt.
Naast het schoonhouden van de materialen is voldoende
afstand houden ook van groot belang. Daarom hebben
onze medewerkers allemaal en ‘1,5 meter afstand’-hesje
aan.

Het is mooi om te zien dat de meeste kinderen hier al rekening mee houden!
Omdat kinderen wel mogen spelen maar volwassenen nog steeds een risicogroep zijn
proberen we zo veel mogelijk volwassenen te weren van de pleinen. Op het Kaapseplein
helpt de Gemeente ons door enkele medewerkers van Hofstad Security te plaatsen die ons
helpen bij het weren van volwassenen die het plein voor andere doeleinden wil gebruiken. Zo
is het plein weer voor de kinderen die nu na school weer lekker buiten kunnen spelen!
Voor het spelen op het plein hebben de meesters en juffen enkele activiteiten uitgezet waar
de kinderen op een veilige manier mee kunnen spelen. Zo hebben ze elke dag de slackline
opgehangen waar de kinderen hun balans kunnen oefenen. Daarnaast hebben er heel veel
kinderen op longboards gestaan en is er veel gevoetbald en gehockeyd. Hoewel de pleinen
in de verste verte niet lijken op de gezellige pleinen van afgelopen jaar is het wel erg fijn dat
we wel weer rustig kunnen beginnen!
Het is heel leuk om te zien dat de kinderen het heel fijn vinden om weer aandacht te krijgen
op straat! Ze hebben veelal langere tijd binnen gezeten en dat met het heerlijke weer. We
zien ook dat er veel kinderen nog thuisblijven. Dit is prima, zolang de ouders ervoor zorgen
dat de kinderen geen achterstand oplopen. Wij vinden ook dat iedereen zijn eigen
verantwoordelijkheid moet nemen! In ons geval is het vooral belangrijk dat wij zorgen dat
onze medewerkers veilig kunnen werken. We hebben dan ook voor hesjes, mondkapjes en
handschoenen geregeld die de medewerkers aan kunnen! Zo kunnen zij veilig op 1,5 meter
afstand van de kinderen uitleg doen en materiaal beheren.

