
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Hoog bezoek aan Wijkpark Transvaal en de 

Stichting Haagse Hopjes Transvaal op 4 september 2008 
 

Sinds de oplevering van het Wijkpark Transvaal wordt er regelmatig door de Gemeente Den 

Haag een beroep op mij gedaan om mensen op het Wijkpark te ontvangen, alles te vertellen 

over het Wijkpark Transvaal en de Stichting Haagse Hopjes. Ik doe dat met veel plezier. 

Zeker omdat het Wijkpark min of meer een “kindje” van mij is. Sinds de jaren 1982 heb ik me 

daar mee bezig gehouden, hetzij met de mensen die er woonde, de uitplaatsing enz. Heel veel 

mensen zaten niet te springen toen ze hoorde dat hun huis gesloopt werd. Maar als het dan 

toch gebeurd, kan je je er ook bij aan sluiten, om ervoor te zorgen en mee te denken dat het 

een goed Wijkpark word voor iedereen toegankelijk en veilig voor kinderen.  

Foto’s boven: Samira en ik maakten de boekjes klaar en abel had beneden al wat speelgoed 

buiten gezet, zodat de mensen een goede indruk kunnen krijgen hoe het uitlenen verloopt. 

 

In 2005 was de aanleg van het volledige 

Wijkpark afgerond en wij als Hopje 

kregen een prachtig huisje waar wij al ons 

speelgoed in op kunnen bergen en het 

iedere dag uit kunnen lenen aan kinderen 

van 3 tot 15 jaar in ruil voor goed gedrag. 

En om daar goed toezicht op te houden 

valt niet altijd mee. 

 

 

Foto links: De bezoekers waren 

gearriveerd en kregen nog wat 

instructief van hun gastheer de heer Luc 

Meuwese van de Gemeente Den Haag. 



Nou, dit is ongeveer ook het verhaal dat ik vertel tegen alle mensen die samen met de 

Gemeente Den Haag ons Wijkpark Transvaal komen bezoeken. De mensen luisteren altijd 

met veel interesse en vinden de Haagse Hopjes een goede uitvinden. De eer hiervan gaat 

helemaal naar Ton Huiskens uit Rotterdam die daar in 1996 de Duimdroppen heeft bedacht. 

En wij zijn al sinds 1996 Ton heel dankbaar voor zijn rijke fantasie. De kinderen in Transvaal 

beleven er al, nu al bijna 12 ! jaar heel veel plezier aan. Moeten we toch volgend jaar 

vieren!! Toch?? 

 

Foto’s boven: De dames en heren kregen zowel binnen als buiten overal uitleg over. 

Natuurlijk probeer ik dat op een humoristische manier te vertellen. Tenslotte is men een 

“dagje uit”. 

 

Dit keer kregen wij bezoek van partners van ambassadeurs, Nederlandse ambassadeurs. Het 

was een heel grote groep dit keer met zeker 80 aanwezigen. De heer Meuwese die gastheer 

was voor de Gemeente Den Haag had de groep in drieën gedeeld. Een deel ging naar de 

buitenbios, een deel kreeg een wandeling door het Wijkpark en het andere deel mocht ik 

ontvangen in het Haagse Hopjeshuisje. En zo werd het drie keer gedraaid!  

 

 

Foto links: Buiten zat groep 2 bij de 

buitenbios te kijken. 

Er was en mooie film gemaakt over 

Transvaal. 

 

Eigenlijk is er bijna nooit tijd, nooit genoeg 

tijd, want er is altijd voorveel leuks te 

vertellen. 

De mensen vinden het ook leuk om de verhalen 

te horen uit de wijk Transvaal en de verhalen 

wat de kinderen mee maken op het Wijkpark 

en bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 

 

 

Ik probeer dat altijd zo kort, en duidelijk mogelijk te doen, maar helaas altijd tijdgebrek. Ook 

dit keer weer, de derde groep is niet binnen geweest in het Hopje. Maar zoals gebruikelijk 

kreeg iedereen een mooi boekje mee van de Stichting Haagse Hopjes, om het later nog eens 

door te lezen. 



De mensen stelde veel vragen over het “straffen”, hoe wij dat doen. En dat valt allemaal 

eigenlijk wel mee. Maar het is altijd erg als je pasje voor 1 of meerdere dagen ingenomen 

wordt. Dan kan je namelijk niet fietsen of met de skelter, want het is nog steeds zo in de Wijk 

Transvaal dat heel veel kinderen zelf geen speelgoed hebben. En zolang dat is zal de Stichting 

Haagse Hopjes zeker blijven bestaan. Want kinderen moeten kunnen spelen met speelgoed dat 

is goed voor de algemene ontwikkeling. 

Foto’s boven: De tweede groep ging er gewoon even rustig bij zitten voordat ze naar 

beneden gingen om daar alles uitgelegd te krijgen van het speelgoed en het pasjessysteem 

en het bijbehorende bord. 

 

Natuurlijk heb ik ook verteld dat de Gemeente Den Haag de extra activiteiten die wij op alle 

Hopjespleinen organiseren, niet subsidieert. Men vond dat wel erg. Ik ook trouwens. Het zou 

mij heel veel werk schelen. Maar wie weet, houden wij aan dit grote, korte bezoek wel een 

sponsor over. Ik hoop het maar. 

De dames en heren ambassadeurspartners gingen aan het Wijkpark Transvaal bij Kalé 

lunchen. En Kalé weet in ieder geval hoe hij bezoekers moet ontvangen! Bravo, het is altijd 

fijn als toeristen of bezoekers goed kunnen eten als ze in Transvaal zijn. We gaan de goede 

kant uit. 

 

Door: Joke van den Boomen. 

Namens Beheercommissie Wijkpark Transvaal en de 

Stichting Haagse Hopjes Transvaal 

 



Fotovel van het bezoek van 04-09-08 aan de Haagse Hopjes Transvaal 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Dank je wel Samira en Abdel! 


