Hopjescontainer Anna Blamanplein – Brand en Renovatie
Op 7 augustus jl. werd onze container die op het Anna Blamanplein staat, moedwillig in de brand
gestoken. De politie is nog steeds op zoek naar de dader/s. Eens zullen wij die vinden.

Aan deze foto’s is de ravage te zien die zo’n
brand aan kan richten. Alle spelletjes op de grond en verbrand, de kratten en stoelen gesmolten
door de brand. De container voor een deel helemaal weggebrand.

Maar het ergste vond ik nog dat de kinderen ruim
drie maanden niet konden lenen.
Vanaf 15 augustus werd de container leeggehaald en schoongemaakt. De hele administratie en
fotoboeken moest weggegooid worden.
Op 24 september konden de mensen van Mulder Kozijnen beginnen om alles weer netjes te
krijgen. Het was heel hard werken maar iedere keer zag je dat het er beter uit kwam te zien.
Vaak hebben wij een oproep aan de omwonenden gedaan om zo vriendelijk te zijn om een oogje
op onze container te houden, wij staan daar voor uw kinderen en kleinkinderen en wij kunnen het
ons niet permitteren als er weer iets gebeurd.

Een vrijwilligersorganisatie als onze Stichting moet niet zo veel tegenslag hebben en zeker geen
branden zoals deze, anders zijn wij toch genoodzaakt om er mee te stoppen en dat zou heel
jammer zijn voor die ruim 9000 kinderen die gratis gebruik maken van de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal.

Na 6 weken hard werken zowel binnen als buiten, was het dan weer zover dat op 5 november
2012 de container weer voor een paar uurtjes per dag open kon gaan.
Heel veel spellen zijn er weer aangeschaft en nog meer moet er gekocht worden. Maar de
container ziet er weer goed uit.
Hopelijk willen de bewoners rondom de Haagse Hopjes Container een oogje in het zeil houden.
M.a.w. op onze container passen!? Bij voorbaat dank, dan blijft hij ook nog lang open voor uw
kinderen.
En mochten jullie/u weten wie deze ellende
veroorzaakt heeft, bel dan in ieder geval de politie
of zeg het tegen de Wijkagent Marc van Schaik.
Bij voorbaat hartelijk dank en nog veel plezier met
onze container op het Anna Blamanplein.
Joke van den Boomen – voorzitter
Zie alle foto’s op onze website:
http://www.haagsehopjes.nl
Weet u iets over de dader? Bel dan naar de politie!

