En toen was er nog maar een………
Een heel jaar hebben wij mogen genieten van Peggy,
onze administratieve ondersteuner en hulp voor de
voorzitter.
Peggy heeft een jaar bij onze Stichting gewerkt, haar
taken waren o.a. het bijhouden van de urenlijsten van
de hopjesmedewerkers, de post inschrijven,
verslagen maken en nog veel meer.
Het belangrijkste vond ik wel dat wij stageplekken
konden aanbieden aan MBO-ers niveau 4. Maar ook
andere stagiaires werden door haar begeleid. Dit zijn
taken waar onze voorzitter enz. gewoon geen tijd
voor heeft. Helaas moeten we dan ook stoppen met
het aanbieden van stageplekken. We kunnen gewoon niet de begeleiding aanbieden
die deze jonge mensen verdienen en moeten hebben voor hun opleiding. Bij die
Haagse Hopjes komt veel werk neer op 1 persoon,
de voorzitter, gewoon omdat de rest van het
bestuur een baan heeft buiten de Haagse Hopjes.
Uiteraard hebben wij geprobeerd om Peggy te
behouden, misschien kon ze zelfs wel de
voorzitter, die bijna al het werk alleen doet,
opvolgen. Maar nergens was geld te vinden om
haar een salaris aan te bieden. Een gemiste kans,
want ondanks tien jaar zoeken hebben we nog
geen opvolger kunnen voor onze duizendpoot de
voorzitter. Die niet alleen maar voorzitter is.
Als je zo goed je
best hebt gedaan
verdien je op zijn
minst een klein
feestje met al je
collega’s, om goed
afscheid te nemen van elkaar. Om de kosten te
drukken maakte mevrouw Tahiri heerlijke
aardappelsalade en een goed gevulde salade.
Hartelijk dank mevrouw Tahiri. Daarnaast haalde we
bij de Marokkaanse viswinkel heerlijke visjes. Dat is
een beetje traditie geworden, vis eten. En omdat
Peggy al de derde is die vertrekt was dit de derde

keer. We hebben nog één keer
tegoed. Daarna zijn ook alle
gesubsidieerde medewerkers
verdwenen, Helaas!
Tegenwoordig wordt geredeneerd,
“beter in de sociale dienst dan
werken”…….
Of trek maar een blik vrijwilligers
open!

Al haar collega’s hadden wel een leuk of lief
woord voor haar en iedereen betreurde het dat
ze weg moet.
Het bestuur van de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal had Peggy graag willen houden, ze
was een waardevolle medewerkster en zeker
een potentiële opvolgster voor onze duizendpoot.
Helaas……..
Wij wensen Peggy een hele goede
baan toe, ten slotte heeft ze een
uitgebreide HBO opleiding, 20 jaar
ervaring bij een woningcorporatie
Ze is docent in
yoga en verder
een heel lief en
leuk mens en een
zeer
gewaardeerde
collega.

Petje af !!

Joke, 27-01-2011

