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Kinderen kunnen bij de hopjes tegen inlevering van hun pasje, gratis speelgoed lenen. 
Zodra ze dit speelgoed terug brengen krijgen ze hun pasje terug en kunnen ze naar huis 
om dit de volgende dag opnieuw te doen. Een heel simpel systeem zou je denken. Helaas 
gaat dit nog wel eens mis. Het zal niet de eerste keer zijn dat een van de kinderen wel 
spullen leent maar ze vervolgens ‘vergeet’ terug te brengen. Meestal kan dit aan de hand 
van de pasjes snel worden opgelost. Maar soms gaat het zelfs bij het lenen al fout. Dan wil 
een kind ‘per ongeluk’ wat lenen terwijl ze hun pasje niet bij zich hebben, dan wordt er 
soms wel eens van een ander kind ‘geleend’.  
 

Wij vinden dit natuurlijk erg vervelend. Wij doen 
ontzettend hard ons best om kinderen de mogelijkheid te 
geven om te spelen en met elkaar te sporten. De 
materialen die wij beschikbaar stellen zijn allemaal 
voortgekomen uit sponsoring van fondsen en donaties 
van particulieren. Het is natuurlijk belachelijk als 
kinderen/jongeren bedenken dat zij vanaf een bepaald 
moment nog de enige zijn die ermee mogen spelen. Het 
is voor een groot gedeelte de taak van de opvoeder om 
de kinderen de regels en normen en waarden uit te 
leggen. Dit is ook de reden dat wij een brief met hierop 
de regels meegeven aan de ouders zodra ze hun 
kinderen komen inschrijven.  
 
De belangrijkste regels zijn dat de materialen op het 
plein blijven. ze netjes houdt en rekening houdt met de 
andere mensen op het plein. Af en toe bedenken 

kinderen dat het heel spannend is om op de openbare weg op te gaan met de skelters of 
even snel naar huis om wat op te halen. Dit is naast dat het harstikke gevaarlijk is ook nog 
extra stom want op de openbare weg ben je met speelgoed niet verzekerd. Gelukkig is er 
nog nooit iets fout gegaan maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Wij willen alle ouders 
dan ook vragen om weer extra op te letten als uw kinderen aan het spelen zijn. 
 
Helaas is er in de vakantie ook weer een super 
populaire skelter op bezoek geweest bij een van 
de Hopjes kinderen. Gelukkig hebben we een 
grote sociale controle met onze bijna 12.000 leden 
in de wijk. Deze kennen de materialen van de 
hopjes erg goed en zullen het gelijk bij de 
meesters en juffen melden als er iets niet pluis is. 
Zo is deze skelter gelukkig ook weer 
teruggekomen. De kinderen die hem op bezoek 
hadden moeten ervan geschrokken zijn dat de 
andere kinderen uit de wijk erg actief op zoek zijn 
gegaan naar de skelter. Dit is natuurlijk niet de 
bedoeling en de kinderen die materialen ‘lenen 
zonder terug te brengen’ zullen hun pasje ook een behoorlijke tijd kwijt zijn! 


