
 

 

 

 

 

Opslagcontainers worden aangepakt. 
 

We hadden al bijna twee jaar aan alles meegedaan om onze containers graffitivrij en weer 

opgeknapt te krijgen. Nou dit jaar is het dan toch gelukt en zelfs twee keer. Vandaag was het 

de beurt aan de medewerkers van Centocor. Deze hadden zich bij Stichting Zin ingeschreven 

om vrijwilligerswerk te komen doen. Vier mensen hadden zich aangemeld voor de klus bij 

ons, nou dat kwam goed uit want om weer zo heen en weer te rijden als op 3 september leek 

ons niet zo handig dit keer. De dubbele containers werden immers bijgewerkt.  

 

Om 9.30 uur kwamen de mensen aan geassisteerd door Harriët van Stichting Zin. Leuke 

vlotte mensen die er erg veel zin in hadden. Eerst natuurlijk de koffie met wat lekkers erbij en 

daarna de T-shirts aan van Centocor en daarna nog onze plastic jasjes ter bescherming voor 

hun kleding. Gelukkig was Harald ook dit keer weer bereid om advies te geven en om zelf  

de armen uit de mouwen te steken. Natuurlijk moesten er steeds wel boodschappen gedaan 

worden. Maar dat hoort erbij. Het was een heerlijke dag, droog met wel wat wind. 

Op deze dag werd ook de vloer van de speeltuin gelegd, prachtige kleuren, blauw met oranje, 



zo lekker fris. Zo wordt het hele plein weer opgeknapt. Hopelijk is iedereen er heel blij mee 

en zal het heel lang mee gaan. 

 

 

De vrijwilligers bleken ware kunstenaars te zijn, ze lieten de tekeningen van de containers nog 

meer spreken, er werd duidelijke een eigen stempel op gedrukt en dat mag wel, maar niets aan 

de poppetjes veranderen. Bent u benieuwd geworden, ga dan gerust even kijken op het 

Joubertplantsoen. 

 

In de middag werden er nog twee kussens aangerukt, waar ook de vrijwilligers bijgestaan 

hebben. Maar volgens mij ging de voorkeur uit om de containers af te maken. En dat is 

gelukt. 

Harald gaat nog wat geel en groen bijwerken, een laklaag erover heen dan staan onze 

opslagcontainers er ook weer voor een lange tijd mooi bij. Samen met de nieuwe speeltuin 

wordt dit dan toch weer een heel mooi plein. 

De Stichting Haagse Hopjes was in ieder geval heel tevreden over deze aanbieding. We 

hebben ook genoten van het enthousiasme van deze mensen. Graag wil ik iedereen die hier 

aan mee heeft gewerkt hartelijk danken. 

Zeker ook Harriët van Stichting Zin.  

Verslagje: Joke v.d. Boomen 



 

De volgende dag kreeg ik nog een e-mailtje van Harriët: 

 

Ik wilde je even laten weten dat ik terugkijk op een hele geslaagde dag en dat de medewerkers 

van Centocor het ook een bijzonder leuke ervaring vonden.  

Ik denk dat het resultaat bevredigend is; de container ziet er top uit! 

Ik hoop van harte dat ze nog eens een keertje komen helpen, onder leiding van Harald. 

  

De dag was erg leerzaam en mijn respect voor de Stichting Haagse Hopjes en al het werk dat 

je daarmee verzet, is alleen nog maar groter geworden! Zeker als ik zie waar je allemaal 

tegenaan loopt, dat is niet mis en ik heb het heel direct ondervonden! Dus petje af voor jou en 

je medewerkers. 

  

Met vriendelijke groet, 

Harriët Bergsma 

 

Hele lieve woorden, ieder mens kan die weleens gebruiken. Allemaal graag tot ziens. 

 

Den Haag, 16 september 2009 

 



 


