Schoonmaakactie Kempstraat
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In Samenwerking met Staedion is er op Woensdag 30 maart ’22
Een opruimactie geweest in en rondom de Kempstraat. Deze
actie die aangestuurd werd door bedrijfscontactfuntionaris Atalay
Celenk heeft als doel om de wijk Transvaal te verschonen.
Transvaal kampt namelijk met veel afval en de overlast die
daarbij komt kijken. Door middel van acties als deze hopen wij
de inwoners van de wijk Transvaal te activeren om de buurt
schoon te houden.
Rond 3 uur werd er verzameld bij het Haagse Hopje op het
Wijkpark Transvaal. Hier stond de koffie en thee klaar zodat
vrijwilligers en betrokken partijen eerst even een warm drankje
konden nuttige. Voor de kinderen die hielpen bij de actie was er
limonade geregeld met iets lekkers.
Na een korte uitleg en het aantrekken van de hesjes vertrok de
groep vrijwilligers met karren vol stoffers en blik, bezems en
afvalknijpers naar de Kempstraat. Deze groep heeft aan alle
winkeliers en ondernemers gelegen in de Kempstraat een
opruim set uitgedeeld met het verzoek om de straat/stoep voor de winkel/zaak schoon te houden. Dit
werd veelal zeer positief ontvangen met de belofte om hierop te gaan letten. Bedankt hiervoor!
De groep kinderen bleef met knijpers en vuilniszakken onder leiding van juf Shaden om het Wijkpark
Transvaal op te gaan ruimen. Op dit plein wordt veel door kinderen gespeeld. Helaas merken wij ook
hier dat er steeds meer afval wordt achtergelaten. De kinderen die met deze actie geholpen hebben
laten hiermee zien dat zij niet meer tussen het afval en het glas willen spelen. Zij willen op een
schoon, opgeruimd en veilig speelplein kunnen spelen!
Wij hopen als Stichting Haagse Hopjes Transvaal deze proactieve instelling die de betrokken partijen,
vrijwilligers en kinderen hebben laten zien de rest van de buurt aanzet om mee te doen met het
schoonhouden van Transvaal. Goed voorbeeld doet volgen!

