
 

 

 

 

Terugblik van een jaar Haagse Hopjes 
Transvaal op het Viljoenpleintje 2022 
 
Voor degene die het ondertussen nog niet gezien of 
gehoord hebben, sinds de zomer 2022 is er ook een vast 
Hopje te vinden op het Viljoenpleintje. Deze 
Hopjescontainer stond voorheen op het Kaapseplein. Maar 
na de renovatie op het Kaapseplein krijgen wij nieuwe 
containers op dit mooie nieuwe Kaapseplein. Natuurlijk 
dankzij de gemeente Den Haag. Wat inhield dat wij de 
oude containers van het Kaapseplein op het Viljoenpleintje 
konden plaatsen. Wij kregen namelijk al een poosje vanuit 
buurtbewoners die om het Viljoenpleintje wonen de vraag 
of wij een vast Hopje konden plaatsen daar. Dat kon nu 
vanwege de renovatie op het Kaapsplein gerealiseerd 
worden. Na het regelen van het Transport en de plaatsing 
van de container op het plein moesten er helaas nog wel 
eerst wat reparaties gedaan worden aan het dak. Deze is 
waarschijnlijk tijdens het transport beschadigd geraakt 
waardoor er een lekkage in het Hopje zat. Ook deze is 
ondertussen weer gerepareerd en de oprijplaten zijn ook al 
besteld. Deze laatste om beter in en uit de containers te 
kunnen. Nog even en wij zijn klaar voor een vaste 
bezetting! 
 

 
Laten we even 
teruggaan in de tijd om de vorderingen op het 
Viljoenpleintje in kaart te brengen. Startend bij het begin 
voor de zomer van 2021. Waar de oooh zo herkenbare 
blauwe Hopmobiel een dag in de week naar het pleintje 
afreisde met meester Brian. Ondertussen staat er een 
heus Hopje en proberen wij 3 dagen in de week open te 
zijn. Nu kennen de kinderen daar ondertussen al meerdere 
juffen en meesters. Deze zijn nu samen met Meester Brian 
regelmatig op het plein te vinden zijn. Juf Jannie en 
Meester Wim zijn twee vrijwilligers die bijspringen waar 
nodig en dus zo ook op het Viljoenpleintje. Wij zijn erg 
dankbaar voor hun inzet! Dan blijft Meester Thomas nog 
over. Meester Thomas kon je vaak zien voetballen, 
tennissen of basketballen met de kinderen. Wil je dus een 
leuk potje sporten vraag het hem gerust hij is er normaal 
gesproken op de vrijdagen. Helaas zullen jullie wel even 
geduld moeten hebben. Op het moment loopt hij namelijk 
nog met krukken vanwege een gescheurde enkelband. Wij 
wensen hem dan ook een voorspoedig herstel en kijken uit 
naar zijn terugkeer op de pleinen. De kinderen missen je 
al!  
 



 

 

 
 
Door de inzet van de Haagse Hopjes op het 
Viljoenpleintje uit te breiden van een dag in de week 
naar alle dagen, hopen wij voor de kinderen uit de 
buurt daar een leuke en veilige plek te creëren. Waar 
ze weer durven te spelen! Door samen met 
buurtbewoners meer spelende kinderen naar het 
plein te halen hopen wij, door regelmatig op een 
leuke manier het plein te gebruiken de overlast te 
verdringen. Zo hopen wij beetje bij beetje een 
afname van de hang en drugs overlast terug te zien. 
Dit krijgen wij nu dan ook al als feedback terug van 
buurtbewoners. Goed om te horen dat het al effect 
heeft, nu doorpakken!  
Graag zouden wij dan ook terugzien dat er meer 
aandacht komt voor het schoonmaken en bijhouden 
van het plein, met name het verwijderen van het 
drugsafval dat op het plein te vinden is. Dit is helaas 
erg veel op het plein terug te vinden zoals je op de 
foto’s hieronder kunt zien.  
 
Het lijkt nu alsof dit mooie 
plein wordt verwaarloosd en 
dat is willen we niet! 
   

 
Helaas zijn wij nog niet in staat het Hopje op het 
plein volledig te openen. Dit vanwege het feit dat wij 
nog steeds geen water en verlichting hebben daar. 
Ook is het riool nog niet aangesloten en dat is toch 
wel echt belangrijk voor een permanent Haags 
Hopje. Hier zou de gemeente Den Haag nog voor 
zorgen maar helaas wachten wij nog op antwoord. 
Mensen moeten naar de WC kunnen, uit de kou 
kunnen staan en een warm kopje thee zou ook erg 
welkom zijn. Daarnaast zijn we ook op zoek naar 
financieringen om een vaste medewerker aan te 
kunnen nemen. Dit is met de opening van een nieuw 
Haags Hopje op het Viljoenpleintje dan ook hard 
nodig!!! Wie kan ons hierbij helpen? 

 

   

 
 


