Even voorstellen: de medewerkers van de Hopjes, 23-03-12
De Stichting Haagse Hopjes heeft 6 vaste medewerkers die al jaren, sommige al
13 jaar, werken bij de Stichting Haagse Hopjes Transvaal, in het verleden stond iedereen met nog
iemand anders op een plein. Nu met de bezuinigingen is dat drastisch verminderd. Het
medewerkersbestand is alleen maar omlaag gegaan terwijl het aantal kinderen dat lid is van de
Stichting alleen maar groter wordt.

De vele oproepen voor vrijwilligers is tot op heden nog niet gelukt, affiches, flyers, advertenties,
aandacht in de pers, uitzendingen op TV-west (en in april op TV bij de VPRO) heeft er nog steeds
geen nieuwe vrijwilligers/medewerkers opgeleverd. Mensen in de bijstand mogen niet werken en
als je in de WW zit al helemaal niet. De twee mensen die bij ons werkte van de Sociale werkplaats
Haeghe groep, zijn bij ons weggehaald, dit omdat wij geen € 1000,-- kunnen betalen per persoon
per maand, dit noem ik nog eens Sociaal.
In ieder geval moeten deze 5 mensen rond de 8500 kinderen bezig houden, en de ouders van
deze kinderen te woord staan. En op het spellen letten, en ook op de wc letten waar de kinderen
gebruik van maken op het Wijkpark Transvaal.

V.l.n.r.: Hassan, hij werkt op het Anna Blamanplein, Abdel, hij werkt op het Wijkpark Transvaal,
Abdel kan goed tegen de drukte, maar ook hij kan absoluut niet overal op letten en zeker niet
alleen staan. Mimoun, hij werkt op het Kaapseplein, na het Wijkpark, het drukste plein, hij zal het
m.i.v. 1 april ook alleen moeten doen, dit gaat met drukke dagen niet lukken! Lies, zij werkt al
13 jaar bij de Stichting en staat ook alleen op het Joubertplantsoen, gelukkig met hulp van wat
ouders. Mimoun, hij werkt op het Ruth Firstplein en staat alleen, dit is voor hem zwaar.
Wie komt deze mensen helpen met het uitlenen van speelgoed?
Ga eens kijken op de pleinen en maak een praatje. Wij hebben u heel hard nodig!!!!!!
Joke van den Boomen, mob. 06 – 307 21 668, belt u voor informatie?

