2 Januari 2021: Nieuw jaar…… Nieuwe voornemens???!!
Met een begin van een nieuw jaar kan je, als je dat wilt, goede
voornemens plannen voor het komend jaar. De ene stopt met roken,
de ander met snoepen, de ander met te lang slapen en ga zo maar
door. Het zijn meestal de slechte gewoontes waar je mee wilt
stoppen.
Het bestuur van de Stichting Haagse Hopjes is voornemens om
ervoor te gaan zorgen dat de pleinen waar de kinderen spelen veel
schoner moeten worden. Het is NIET normaal dat kinderen tussen
het afval en glas van de volwassenen moeten spelen.
Bij de Haagse Hopjes worden de kinderen regelmatig gevraagd om
“mee te gaan happeren”. Dat betekent dat de kinderen een
happertje krijgen waarmee ze de troep van de pleinen kunnen oprapen. Samen met de meester of de
juf wordt dan het vuil “opgeraapt” en in een vuilniszak gedaan. Dan is het plein voor even een beetje
schoner.
Je mag bij ons immers speelgoed lenen “in ruil voor goed gedrag”. Kinderen vinden het meestal heel
leuk om dit met z’n allen te doen.
HELPT DAT?? Ja, de kinderen weten het nu wel maar verder helpt het niet, want iedere dag, liggen
de pleinen weer vol met troep. Staan er dan geen vuilnisbakken op de pleinen? Ja hoor! Die staan
er wel, soms zelfs op 2 meter afstand vanwaar de bezoekers zitten.
Goed voorbeeld, doet goed volgen!
Er is maar één plein in Transvaal dat door de Haeghe Groep (nu: Den Haag, Werkt), schoon wordt
gemaakt. Het Wijkpark Transvaal, daar rijden iedere dag meerdere auto’s van Den Haag Werkt, en
maken de prullenbakken schoon en “happeren” het losse vuil weg. Voor het oog ziet het er dan
schoon uit. Maar het glas wordt nooit opgeveegd en machinaal wordt er ook nooit geveegd, ondanks
de afspraken die gemaakt zijn. Dit schoonmaakrondje gebeurt alleen op het Wijkpark, maar op de
andere Hopjespleinen, Joubertplantsoen, Ruth Firstplein, Kaapseplein, Anna Blamanplein, waar de
kinderen spelen, komen deze mensen niet en wordt daar dus nooit schoongemaakt!!
En die mensen met die oranje pakken dan?
Dat zijn de mensen van het HWB, het Haags Werk Bedrijf,
die maken alle straten schoon, maar op de pleinen komen
ze niet schoonmaken. Dat mogen ze niet, dat is nooit
afgesproken toen de pleinen in Transvaal gebouwd werden
en dat is al heel veel jaren geleden.
Goed voorbeeld doet goed volgen!
Als iedereen nou eens zijn verantwoording neemt om
ervoor te zorgen dat de kinderen in Transvaal op een
schoon plein kunnen spelen. Dan zullen deze kinderen een
beter voorbeeld zijn in de toekomst.

Wij wensen de kinderen/jongeren veel speelplezier.

