
Boekje van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van de Haagse Hopjes is een boekje van
34 pagina’s gemaakt. Korter kon men
het niet houden want over de Hopjes valt
nu eenmaal veel te vertellen. Toch zijn
het de foto’s die in dit boekje
overheersen. En dat is maar goed ook. Immers één foto zegt meer
dan duizend woorden. De Haagse Hopjes zijn vooral voor kinderen
bittere noodzaak gebleken. Het is de medewerk(sters) en
vrijwilligers gelukt om van de
drugspleinen veilige
speelpleinen voor kinderen
te maken. Dat het lenen van
speelgoed ‘betaald” moet
worden met goed gedrag is
daar zéker debet aan. Ruim
5.500 kinderen zijn
inmiddels lid van de
Stichting en dat is voor
iedereen hard werken. “De

goede sfeer die ervoor terug komt is beloning zat,” aldus
voorzitster Joke van den Boomen. Afgekeken van het project
Duimdrop in Rotterdam? Of aldaar gewoon een goed idee
opgedaan? Laten we het op het laatste houden. Na een
werkbezoek aan Duimdrop was de naam Haagse Hopjes in
ieder geval al geboren. Begin 1996 is er een werkgroep
opgericht dat op 3 november 1997 omgedoopt werd tot
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Wie maken er gebruik van
de Hopjes vroeg ik mij af. In het boekje valt te lezen dat het
vooral kinderen zijn van ouders met een laag inkomen. Daarbij maakt het geen verschil of dit
allochtone of autochtone gezinnen zijn. Het zijn gezinnen die zich thuis niet veel speelgoed kunnen
veroorloven.

De Hopjes werken vanuit spelcontainers die op
diverse pleinen (7 in totaal) in Transvaal staan. Er
kan zoals eerder vermeld, speelgoed geleend
worden. Speelgoed dat varieert van een simpele
voetbal of springtouw tot skeelers, fietsen en
skelters. Voor ieder wat wils.In 2003 is er een
Hopmobiel in gebruik genomen. Dit voertuig zou
een rijdende spelcontainer genoemd kunnen
worden want ook vanuit deze Hopmobiel kunnen
kinderen de eerder genoemde spelattributen lenen.
Enig vereiste: een lidmaatschapskaart en de
bereidheid mee te helpen met het schoonhouden
van het
betreffende
plein.
Papier
“prikken”,

kleinere kinderen helpen door ze te leren fietsen en natuurlijk
niets kapot maken en naar de “juf of meester” luisteren. Er zijn
in totaal 17 pleinregels. U kunt ze vinden op pagina 12 van het
boekje. Verder in het boekje aandacht voor Circus Kristal, een
interactief circus dat kinderen de gelegenheid geeft zich één
dag circusartiest te voelen. De Lampionnenoptocht (een
fenomeen dat al weer 7 jaar door de straten van Transvaal
trekt en dusdanig succesvol is dat er ieder jaar méér ouders
met hun kinderen en scholen met hun leerlingen meedoen. Of
ligt dat aan de gratis warme chocolade met koek aan het einde
van de tocht in de Loods staat te wachten?). Het
Sinterklaasfeest dat ieder jaar op de pleinen gevierd wordt



voor ruim 400 kinderen per plein. Het internationaal kinderfeest

dat gestoeld is op een van oorsprongTurks kinderfeest en dat traditioneel ieder jaar Bario aan mee
doet.  De Nationale Straatspeeldag dat volgens mij geen verdere uitleg nodig heeft aangezien dit een
landelijk bekende dag is. Natuurlijk het Koninginnefeest want de Haagse Hopjes heeft goede banden

met het Koningshuis waarover later
meer. Buiten de broodnodige
vrijwilligers werken de Haagse
Hopjes onder meer samen met
(soms zeer actieve) bewoners van
de diverse Hopjespleinen. De
buurthuizen Bario en Boerenplein,
de Richard Krajicek Foundation,
WBS Evenementen 2000, het Team
Transvaal. Helaas heeft Sport
Bureau Transvaal zich
teruggetrokken waardoor de
sportveldjes op de Hopjespleinen er
akelig stil bijlagen wat weer
hangjongeren aantrok. Dit is
opgevangen door Haags Sportief in
te huren. En dat kost geld. Dus
moeten er weer meer sponsors
aangeschreven worden voor sport
voor 12 t/m 24 jaar. Sponsors zijn er

natuurlijk nooit genoeg. Het is ieder jaar maar weer de vraag of er genoeg sponsors zijn om de Hopjes
weer een jaar langer te laten bestaan. Gelukkig krijgen de Hopjes o.a. steun van Jantje Beton, Oranje
Fonds, Staedion Wonen, IPSV, Fonds 1818, Madurodam Steunfonds en de jeugdgemeenteraad van
Madurodam verder het Fonds Wiggers van Kerchem en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. En
er komt nog een bijdrage van de Tuyll Kars Stichting. Hopelijk gaat Haag Wonen de Haagse Hopjes
niet vergeten. Voor een volledige lijst kunt u uw boekje openslaan op pagina 26. Zoals gezegd:
sponsors kunnen er nooit genoeg
zijn. Ik weet zeker dat de Stichting
nog massa’s leuke dingen voor de
kinderen weet die gewoon
financieel niet haalbaar zijn.
Buiten de vrijwilligers die de
Haagse Hopjes mede “draaiende”
houden wil ik even stilstaan bij de
bijzondere samenwerking tussen
Hopjes en Pleysierschool. Deze
school, die nog maar nét in
Transvaal is gekomen en daarom
omgedoopt is tot Transvaal
College, is actief betrokken in de
wijk maar bij de Hopjes in het
bijzonder. Regelmatig zie ik bij
een van mijn bezoeken aan een
van de Hopjes pleinen dat
kinderen van het Transvaal
College aan het schminken zijn,
of bij andere spelletjes helpen.
Ook hebben een aantal leerlingen fietsjes van de Hopjes gerepareerd en in vrolijke kleuren geverfd.
Verder hebben ze voor het Haags Hopjes Huisje op het Wijkpark Transvaal een uithangbord gemaakt
met de pleinregels. De wijk en de Hopjes zijn blij met deze Transvaal College. Als laatste (want dit
verslagje begint op zich op een boekje te lijken) wil ik nog slechts stil staan bij de “bedrijfskleding” van
de Haagse Hopjes dat er professioneel uitziet en vooral zéér herkenbaar is voor een ieder die op een
Hopjes plein vertoeft. De heer Deetman, Burgemeester van ’s-Gravenhage én beschermheer van de
Stichting Haagse Hopjes Transvaal kan trots zijn op zijn beschermelinge.

Het maken van dit boekje is mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van de

Gemeente Den Haag, Dienst OCW uit het IPSV-potje, Hartelijk bedankt.
Kimm, 16-09-06


