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Het mag bij iedereen duidelijk zijn dat Corona veel
roet in het eten heeft gegooid voor vele projecten. Wij
hebben er echter ook een leuk project bij gekregen!
Op verzoek van de Gemeente Den Haag is ons
verzocht of wij met de Hopmobiel ook op dit pleintje
wilde staan, er waren veel problemen. En natuurlijk
helpen wij dan de Gemeente D. H. Dit project is dus
een samenwerking tussen de Gemeente, de Stichting
Haagse Hopjes Transvaal en de buurtbewoners
rondom dit Viljoenpleintje. Uiteraard is de hele
Stichting Haagse Hopjes Transvaal ook een
bewonersinitiatief,
maar wij zijn ook een
gerenommeerde Stichting. De buurtmoeders bij het
Viljoenpleintje hebben zelf contact met de Stichting Haagse
Hopjes Transvaal gezocht om te kijken of er mogelijkheden
waren voor ons om in de vakantie aan de slag te gaan met de
kinderen/jongeren rondom dit pleintje.
Het feit dat er buurtbewoners zijn die zich op een dergelijke
manier willen inzetten voor de kinderen en voor de wijk maakt
ons erg blij! Wij hebben dan ook gelijk gekeken of wij ze hierin
konden bijstaan. Nu hebben wij deze vakantie geluk gehad
dat onze vaste medewerkers niet met vakantie gingen door
Corona, waardoor wij extra mankracht hadden om met onze
Hopmobiel naar dit pleintje te
komen! Dit hebben wij dan ook
de meeste dinsdagen en donderdagen in de vakantie gedaan!
Wij zorgden voor het sport- en spel materiaal waarbij we werden
ondersteund door de papa’s en mama’s van de kinderen. Deze
zorgden vaak ook nog eens voor een hapje of een drankje
daarmee de hele middag één gezellig bende werd! Wij zijn erg
blij met de helpende hand van de ouders waardoor wij met hen
op één lijn konden komen wat betreft normen en waarden. Zo
kunnen we een front vormen met de ouders en de kinderen.
Het Viljoenpleintje ligt achter de Kessler Stichting waardoor het
pleintje vaak gebruikt werd door mensen die nog niet naar
binnen mochten en al vroeg op straat stonden. Ook werd/wordt
er gebruikt en gedeald. Dit is natuurlijk geen juiste
speelomgeving voor kinderen en dit was ook de voornaamste
reden dat wij hier aan de slag zijn gegaan. Het was duidelijk dat de activiteiten die daar
plaatsvinden niet thuishoren op een plein voor kinderen of oudere mensen. De weinige
pleintjes moeten goed gebruikt worden, voor jong en oud. Het mag niet gebruikt worden voor
zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, zullen we maar zeggen.

Hoewel er natuurlijk een groot verschil zit tussen wat de kinderen en gebruikers willen,
hebben de bewoners dit samen op een zeer schappelijke manier opgelost. De ‘gebruikers’
waren de ochtend in het park maar zodra de buurbewoners kwamen er ze verzochten te
vertrekken zodat de kinderen konden spelen deden ze dit direct nadat ze hun troep netjes
hadden opgeruimd! Mooi om te zien hoe dit op een zeer gemoedelijke manier kan! Naast de
vaste sport- en speluitleen vanuit de Hopmobiel hebben we hier ook op een mooie dag een
leuk waterfeestje gehouden! Ook deze dag was erg leuk! Er is nog weinig zeker maar
wellicht dat we dit pleintje de komende tijd nog wat vaker kunnen bezoeken.
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