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18 mei 2022
Vorige week kon de Hopmobiel niet naar het
Viljoenpleintje komen. Hiervoor hadden we natuurlijk
een goede reden. 11 Mei hadden we namelijk een
van onze Familiedagen, deze keer was die op het
Kaapseplein. Het was een heerlijke dag!!! Ben jij
benieuwd hoe het was of wil je weten wanneer onze
volgende activiteiten zijn, kijk dan op onze site
www.haagsehopjes.nl

Deze week stonden er geen activiteiten gepland en
dus vertrok de Hopmobiel met meester Brian weer
richting het Viljoenpleintje. Het weer was super, het
was een stralende dag met lekker veel zon. Voor de
kinderen van het Viljoenpleintje en omgeving perfect
weer om even lekker buiten te komen spelen.
Meester Brian heeft het er maar druk mee gehad.
Zo is hij met de kinderen bezig met het principe dat
wanneer je iets leent je dat ook weer netjes terug
komt brengen en netjes wegzet. Goed bezig Brian!
Bij ons kan je namelijk gratis speelgoed lenen in ruil
voor goed gedrag. Zo belonen wij in principe goed
gedrag. Natuurlijk is het even wennen voor de
kinderen, en wij geloven dan ook dat dit steeds beter
zal gaan. Ondertussen leren wij de kinderen dat je zuinig bent met andermans spullen.
Helaas is er ook minder leuk nieuws. Zo is de overlast en problematiek op het plein de laatste
tijd weer aan het verergeren. Zo melden omwonende dat er weer vaker en door grotere
groepen mensen wordt gebruikt en rondgehangen op het plein. Dit is mogelijk te wijten aan
het tijdelijk sluiten / slecht bereikbaar zijn van het daklozenloket op de Binkhorstlaan waardoor
die nu verplaatst is naar de Fruitweg. Deze keuze verergert de druk op de wijk alleen maar.
Heel fijn dat er besloten is om dit naar een wijk te
verplaatsen die de huidige druk toch al niet aan
kan…
Ondertussen blijven wij ons inzetten om zoveel
mogelijk naar het Viljoenpleintje te komen met de
Hopmobiel. Hopelijk draagt dit bij aan het oplossen
van de problematiek!
Groetjes, Stichting Haagse Hopjes Transvaal
Ben!

