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Het is natuurlijk niet zo dat niemand weet wie de Haagse
Hopjes Transvaal zijn. Maar toch heb je mensen die ons
nooit kunnen vinden. Bijvoorbeeld de postbode. Ons
adres is: Wolmaransstraat 10. Er staat en stond naast de
deur een 60 centimeter groot boord met daarop onze
naam en het adres, het emailadres en de website. Maar
dan noch kon de postbode het enige huisje op het
Wijkpark Transvaal, niet vinden.
Ook voor mensen die ons kwamen bezoeken was het
toch vaak nog zoeken. Hier moesten we toch eens iets
aan veranderen. Je wilt toch immers de bestelde artikelen
ontvangen. En vooral alle post, die vaak ook niet in de
bus viel, vanwege de onbekendheid van het huisje, weer
mee naar kantoor genomen werd. En soms pas maanden
daarna toch nog een keer bezorgd werd.
Ook op alle andere pleinen kregen de mensen toch
vragen…… wat doet u hier? En hoe heet die club? We
staan al 25 jaar op de pleinen en toch is het voor
sommige mensen moeilijk te onthouden.
Dus nu heeft iedereen een mooi boord aan het hek
gekregen met de naam van onze Stichting en het adres
van onze hoofdlocatie op het Wijkpark Transvaal. Hopelijk
is dit een geheugensteuntje voor de mensen die nog
geen pasje hebben laten maken voor de kinderen, want
ook op het pasje staat de naam van de Stichting.
Wij zijn al blij dat we al 25 jaar zo heten. Wat moet dat
moeilijk zijn als je als Stichting om de zoveel jaar je naam
verandert. Nee…. Daar gaan wij dus niet aan beginnen.
Het is al moeilijk met 25 jaar!!
Al deze mooie ontwerpen komt uit het creatieve hoofd van
onze webmaster Ed de Bruyn. Dank je wel Ed. En wie ze
heeft opgehangen, nou onze duizendpoot, Jeroen de
Groot. Nou heren bedankt voor dit goede werk.

