22 januari 2019
Sneeuwpret op alle Hopjespleinen
Terwijl veel mensen binnen zaten met een lekkere
mok chocolademelk of een grote kop erwtensoep,
stonden onze hopjesmedewerkers op onze
Hopjespleinen in de sneeuw te spelen.
Er was net een dik pak sneeuw gevallen in Den
Haag en de Hopjespleinen zagen eruit als een
winterwonderland.
Onze Hopjesmedewerkers waren die dag om
2 uur begonnen. Weer of geen weer de Hopjes zijn
altijd open. De medewerkers beginnen altijd met
een stevige bak koffie of thee, en gaan daarna aan
de slag. Op het Wijkpark Transvaal dachten onze
Hopjesmedewerkers Hans, Halima, Fariz en Abdel dat het een rustige dag zou worden.
Toch tot hun verbazing kwamen om half 3 - 3 uur de eerste kinderen aan. Niet om te
fietsen of ander speelgoed te lenen. Maar om te genieten van al het leuks wat sneeuw te
bieden heeft.
Alle Hopjespleinen hebben namelijk sleetjes liggen, die ze
met sneeuw aan de kinderen uitdelen. De kinderen maakten
hier dan ook volop gebruik van. De kinderen die niet aan het
sleeën waren, konden met elkaar of met een van de Hopjes
medewerkers een sneeuwballen gevecht houden. Maar naast
al het dol en pret was er ook ruimte voor creativiteit. Sommige
kinderen bouwden een sneeuwpop of maakte
sneeuwengeltjes in de sneeuw.
Natuurlijk was het niet alleen op het Wijkpark genieten van de
sneeuw. Ook op het Kaapseplein, Joubertplantsoen, Anna
Blamanplein en het Ruth Firstplein waren er kinderen in de
sneeuw aan het spelen. Onze Hopjesmedewerkers hielden
onderling een wedstrijd welk plein de grootste sneeuwpop kon
bouwen. Op alle pleinen was het dus erg genieten van de
sneeuw. De winters waren de laatste jaren niet zo dat er veel
sneeuw bleef liggen.
Maar als de wind de noordhoek opzoekt en de bodem koud
genoeg is kunnen we misschien dit jaar nog één keer een
mooi pak sneeuw verwelkomen in Den Haag.

