Weekenden Kaapseplein 27 april – 28 augustus 2020
Dat Corona een hoop heeft veranderd in het leven van vele
mensen, dat mag wel duidelijk zijn. Bij de Haagse Hopjes
zijn wij de eerste 2 weken gesloten gebleven. -Gesloten-,
niet vrij want wij hebben die tijd nuttig gebruikt om al onze
Hopjes weer eens goed onder handen te nemen. Er was
even ruim de tijd om al ons materiaal schoon te maken en/of
te repareren. Hier zijn wij de Coronaperiode mee begonnen.
Toen dit eenmaal klaar was, was het voor ons ook onzeker
was hoe de komende tijd er uit zou gaan zien. Dit werd
daarna wel snel duidelijk want de Gemeente wilde dat wij zo
snel mogelijk weer opengingen voor de kinderen. Dit omdat
er veel vrije tijd was en we moesten voorkomen dat ze zich
erg zouden gaan misdragen.
Dit is de rede dat wij op verzoek van de Gemeente het
Kaapseplein ook gedurende de weekenden open zijn gaan houden. Dit was in het begin erg lastig
omdat er erg veel volk op de pleinen ‘verbleven’. In verband met Corona en de 1,5 meter
maatschappij was dit natuurlijk niet wat wij wilden. We
hebben er in het begin dan ook met beveiliging
gestaan, om ervoor te zorgen dat de mensen van de
pleinen wegbleven en het plein weer volledig voor de
kinderen beschikbaar was.
Toen dit bekend werd gingen de kinderen en ouders
hier rekening mee houden en werd het elk weekend
drukker op het Kaapseplein. Dit was erg leuk en we
hebben vele verschillende activiteiten georganiseerd.
Over onder andere het voetbaltoernooi hebben jullie
in onze voorgaande verslagen kunnen lezen. Maar wij
hebben ook veel wateractiviteiten en skateworkshops
georganiseerd. De kinderen op het plein hebben hier
in ieder geval erg veel van genoten!
Uiteraard doen wij dit vooral voor de kinderen, die hier uiteraard hartstikke dankbaar voor zijn. Maar
ook de ouders die rondom de pleinen wonen hebben zich zeer positief uitgelaten over de weekenden
op het Kaapseplein. Vooral omdat er bepaald publiek geweerd wordt die anders met hun drankje of
andere substanties op de pleinen rondhangen. Dit terwijl
een speelplein natuurlijk voor kinderen is bedoeld, zeker
tussen bepaalde tijden!
Naast het feit dat er mensen geweerd worden van het
pleintje zijn wij er ook erg druk geweest om het plein schoon
te maken en houden. Dit is maandag 24 augustus nog eens
onder de aandacht gebracht door de ‘Treasure Hunt’, een
initiatief waarbij buurtbewoners samen met kinderen door de
wijk zijn gegaan om alles op te ruimen. Hier komt nog een
volledig verslag van op onze website mocht u hier meer
over willen weten!
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