
Stg. Haagse Hopjes laat jongensdroom uitkomen. 

 
Het zou de titel van een boek kunnen zijn. Maar het is heel anders. 

Eind jullie werd ik opgebeld door Arnold, een jongen uit de wijk die een 

zomerstageplaats zocht. En omdat veel van onze medewerkers en 

vrijwilligers met vakantie waren kwam Arnold min of meer uit de lucht vallen. Heel graag zei 

ik dan ook. Op dat moment stond Abel alleen op een heel druk Wijkpark Transvaal, de 

mensen gaan echt niet allemaal met vakantie. 

 

 

 

 

Arnold kwam voor een sollicitatiegesprek en begon vrijwel direct. Arnold moest zijn 

zomerstage nog doen hij kon dat in Rotterdam doen bij de Duimdroppen, (begin 1996 bedacht 

en opgericht door Ton Huiskens, waar wij het concept van hebben overgenomen, waarom het 

zwarte garen uitvinden als het witte al bestaat). Maar in Transvaal is de Stichting Haagse 

Hopjes, dus dat spaarde hem ritten naar Rotterdam. Arnold doet de opleiding bij het Albeda 

College Sport en Bewegen, Niveau: 4 (MBO+ 2). Arnold had niet veel uitleg nodig, hij 

begreep alles heel snel en heeft een aangeboren talent om met kinderen c.q. jongeren om te 

gaan. Meestal is het zo dat de kinderen “iemand eerst uitproberen, hoe ver kunnen we gaan”, 

maar bij Arnold hebben ze dat niet gedaan. Hij deed alles wat een Hopjesmedewerker moet 

doen, zoals speelgoed uitdelen, met ouders kennis maken de administratie van de pasjes 

bijhouden, pasjes maken, op de kinderen letten en het Hopje schoonhouden, de sportkant nam 

hij er gewoon bij, hij gaf heel veel aandacht aan de kinderen, reed het Wijkpark rond op de 

skelter met een horde kinderen achter hem aan. Hij leerde de kinderen nieuwe spelletjes en 

organiseerde partijtjes basketbal en voetbal, iets wat bij de Hopjes niet mag ontbreken.  



Ook was hij van de partij bij onze extra activiteit op 6 augustus 2008 op het Anna 

Blamanplein, hij heeft daar zitten schminken, bij luchtkussens gestaan en de dames geholpen 

met het maken van 3D kaarten.  

 

Tijdens de evaluatie van zijn stage kwam naar voren dat hij “vroeger” ook een Hopjespasje 

had en dat hij altijd de wens had om eens binnen te kijken en te helpen met het uitlenen van 

speelgoed en om met de jongeren te voetballen en basketballen. Zijn droom was dus 

uitgekomen. 

 

Wij, waren heel blij met de stage van Arnold, 

hij werkte heel zelfstandig, en de kinderen 

vonden hem geweldig. Het leverde hem dan 

ook een mooi cijfer op bijna een 10.  

Een week na zijn stage kreeg ik nog een 

mailtje om te bedanken voor wat hij geleerd 

had bij de Hopjes en dat de stage zo leuk was 

en zo leerzaam. Nou Arnold, dat je stage leuk 

was en leerzaam, heb je helemaal aan jezelf te 

danken, je inzet is heel erg goed. Jij bent altijd welkom bij de Stichting Haagse Hopjes 

Transvaal. Hartelijk dank! Voor de leuke tijd die jij de kinderen heb geboden. 

 

juli/augustus 2008 

door: Joke van den Boomen                                         TOP!! PETJE AF! 

 


