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De aftrap van het eerste Open Huis Wijkpark Transvaal was een groot succes. De reacties van 

bewoners waren heel positief. Veel bewoners wilden weten of dit vaker gehouden gaat 

worden. Velen merkten op dat zij op afstand bij het zien van de tent er automatisch naar toe 

liepen. Daarnaast vonden velen de sfeer in de tent gezellig en informeel omdat er niets 

verwacht werd van ze. 

 

In het begin was er nog enige aarzeling bij bewoners. Dit omdat zij bij het zien van de tafels 

dachten dat het alleen voor uitgenodigden is om te praten of om te vergaderen. De aarzeling 

was bij de meeste snel over toen ze in de tent alleen lachende en blijde gezichten zagen. 

In de tent was van alles te doen, er werd gesjoeld, er stonden 4 damborden voor de mensen 

die een spelletje wilde dammen. En speciaal voor de moeder-kind-activiteiten van de Hopjes 

was er het inmiddels bekende 3 D kaarten maken.  

 



Sommige mensen bleven even stilstaan bij het passeren van de tent, soms alleen uit 

nieuwsgierigheid, wat er binnen gebeurde. Sommige gingen naar binnen anderen liepen 

daarna door. 

 

Vrijwilligers van het Wijkpark en de Hopjes die in de tent bezig waren, gingen regelmatig op 

stap om de moeders en vaders die op de randen zaten uit te nodigen om naar de tent te komen. 

Sommige gingen meteen, anderen iets later of helemaal niet. In het begin leek het ons beter 

om de kinderen buiten te laten spelen en niet binnen te laten, maar dat werkte niet, dus, ook 

zij waren welkom en toen ze het eenmaal gezien hadden gingen de meeste toch we weer 

spelen. Ook de kinderen waren dus welkom. 

 

Farouk van de Stg. Boog zat bij de bewoners 

die buiten bleven. Hij zat daar ook om vragen 

en opmerkingen van de bewoners te noteren. 

De mensen hadden veel positieve 

opmerkingen over het Wijkpark en de Hopjes, 

maar er waren toch ook zaken die vooral 

vrouwen misten. 

Sommige opmerkingen zullen wij hieronder 

vermelden. 

 

 



Sommige klachten van bewoners: 

De kleintjes worden gepest door de oudere kinderen 

Overlast van junkies en dronken mensen. Zowel overdag als `s avond. Verkoop van drug. 

Sommige kinderen jaren de andere van het plein af. Er waren dit jaar veel mensen die niet op 

vakantie gingen, dus was het altijd druk op het Wijkpark en met 200 verschillende 

Nationaliteiten loopt het niet altijd even soepel. Maar waar mogelijk zullen wij er zeker aan 

gaan werken. 

 

De grote toestroom van mensen uit de Oostblok landen werd genoemd, zoals de Bulgaren, 

Polen enz. Deze mensen willen graag Nederlands leren. Andere bewoners vinden dat deze 

mensen zich nog niet zo goed aanpassen. Sommige van hen laten veel rommel liggen. Andere 

mensen ergeren zich daaraan.  

Volgens ons problemen waar eigenlijk wel iets aan gedaan kan worden. En het zou zeker 

helpen als de mensen ons zouden verstaan. Dus eerst maar naar die Nederlandse les. Als je 

met elkaar kan praten dan kom je veel sneller tot oplossingen en begrip. 

Ook waren er aanmeldingen om mee te helpen bij de volgende Open Huis Wijkpark. Deze 

mensen zullen wij zeker uitnodigen. 

 

Ondanks deze klachten waren de meeste mensen positief, daar er nog veel gesproken moet 

worden is wel duidelijk. Sommige zaken kunnen we zo oplossen en daar gaan we ook hard 

aan werken. Andere problemen zal een langere adem nodig hebben. Maar we gaan er zeker 



aan werken. Het Wijkpark Transvaal is een plek waar iedereen zich prettig moet kunnen 

voelen. Het is ook een plek waar veel mensen heel zuinig mee zijn. Dus vinden het daarom 

niet fijn als andere bewoners er slecht mee om gaan. 

Maar wij denken met meerdere Open Huis-dagen we zeker dichter bij elkaar komen. 

 

Dit eerste Open Huis op het Wijkpark Transvaal kunnen we zeker een succes noemen. Alle 

medewerkers hartelijk bedankt.  

In ieder geval is iedereen weer van harte welkom in het volgende Open Huis op het Wijkpark 

Transvaal.  

 

Dit open huis werd georganiseerd door de Beheercommissie Wijkpark 

Transvaal in samenwerking met de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. 

De Beheercommissie werd ondersteund door Farouk Dahoe van Boog. 

Den Haag, 28-08-08 - Farouk en Joke 

 

 

Na afloop moest natuurlijk alles weer 

opgeruimd worden. Een toekomstig Hopjeslid 

liet het allemaal maar gebeuren terwijl hij 

gewoon door bleef slapen. De tent was bijna 

weg maar hij sliep nog steeds……………. 


