
Aanschaf speelgoed t.b.v. de 6de Haagse Hopjescontainer

Het was behoorlijk schrikken toen het Oranje

Fonds meedeelde niets meer te willen betalen

voor onze extra activiteiten en extra sport

voor de kinderen en jongeren van

3 t/m 27 jaar. Wij als Stichting zijn voor deze

activiteiten totaal afhankelijk van

sponsorbijdragen anders zijn er geen extra

activiteiten meer. Van de ene kant heeft het

Oranje Fonds en Fonds Samen Zuid Holland

wel gelijk. Wij doen dit al 9 jaar, en zijn onze

extra activiteiten en sport, min of meer

regulier geworden. Alleen is het zo dat wij

nog niet regulier hiervoor gesubsidieerd

worden. Hier gaan wij als bestuur dus heel

hard aan werken om deze activiteiten de

volgende jaren toch regulier

gesubsidieerd te krijgen, anders houden

onze extra activiteiten op te bestaan. Al

eerder vielen er sponsors weg, o.a.

Haag Wonen, ondanks toezeggingen, al

het tweede jaar niets van gehoord.

Jammer, heel jammer.

Maar we kunnen toch niet tegen onze

5600 kinderen, onze maatjes, zeggen,

“ga maar wel, we gaan sluiten, we doen

niets meer”….. Nee dat kan niet en dat

doen we niet!

Maar gelukkig kregen wij een telefoontje

van het Oranje Fonds met de

mededeling dat het fonds wel het

nieuwe speelgoed en de inventaris voor

het 6de Hopjes wilde sponsoren. Wat echt

een pak van mijn hart was, want ook onze

sponsors voor speelgoed laten het afweten.

En dat terwijl de economie als maar beter

gaat. Je zou zeggen……………

Gelukkig, we kunnen veel speelgoed

aanschaffen. En dat hebben we dus ook

gedaan. En ook de inventaris. Mede dankzij

een legaat van vorig jaar konden we een

nieuwe opslagcontainer aanschaffen en ook

een deel van het speelgoed en inventaris.

En dan moet je denken aan skeelers,

skelters, heel veel fietsjes van alle maten

en kleuren, emmers, w.c. rol-houden,

koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker

enz. enz. tennisrackets, ballen, eigenlijk te veel om op te noemen. Maar dankzij

bovengenoemde mensen hebben we alles wat we nodig hebben voor deze containers,

aan kunnen schaffen. Nu de stroom nog en dan kunnen we echt beginnen.



En dan toch maar hopen dat er nog

sponsorgelden binnen komen voor

speelgoed voor de andere 5

containers.

Voor nu zijn wij het Oranje Fonds

heel erg dankbaar. U heeft de

kinderen heel erg blij gemaakt. En bij

het bestuur, hartproblemen

voorkomen! Hartelijk dank.

Aan het onderstaande foto’s kunt u zien dat we al veel hebben.

Er werden nog wat balken tegen de wand

aangemaakt, zodat ook een aantal stukken

speelgoed kunnen hangen als alles er is.





PETJE AF!!



2 Prachtige skeelerkasten

vol met skeelers.



De opslagcontainer is inmiddels ook onder handen

genomen en ziet er geweldig uit.

Oranje fonds!!  HARTELIJK BEDANKT!!
Door Joke van den Boomen, 23 juli 2007 


