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Een prachtige dag, lekker warm,
erg druk, veel activiteiten en alles
liep prima, zelfs het voetbal
toernooi 4 tegen 4 in de kooi. Aan
de voetbalkooi hingen boordjes met
daarop, dat wij gaan stoppen met
het toernooi als er agressie zou zijn
of als ze gingen vechten. Ik denk
een goede aankondiging, er is niets
gebeurd. Alleen leuk en gezellig
voetbal.
Omdat het hier toch altijd erg druk is hadden wij voor veel attracties gezorgd.
Hier werd ook zeer veel door iedereen gebruik van gemaakt. En zelfs met deze
warmte stonden de kinderen rustig in de
rij te wachten tot ze aan de beurt zijn.
Ik geloof dat je de rijen wachtenden
kinderen nooit weg krijgt, steeds denk ik
we moeten nog wat erbij nemen zodat ze
over het hele terrein verdeelt zijn.
Maar dat maakt niet uit. Ook weer
opvallend is het aantal moeders, soms
vaders die onze activiteiten bezoeken. Het
hele terras en die was dit keer best groot,
was vol met ouders en oma’s. Gelukkig
maar want daar doen wij het voor, dat de
ouders meer met hun kindertjes mee
gaan om dit soort activiteiten te
bezoeken. Wat dat betreft is onze
doelstelling dit jaar zeker gelukt. Het
aantal ouders neemt toe en het aantal
kinderen dat genieten van onze
activiteiten ook. Ook veel kinderen uit de
Oostbloklanden doen mee aan deze
activiteiten. De ouders zijn alleen vaak
later in de middag pas aanwezig.

Even bewondering voor onze Lieve
Corné Leenheer, hij heeft samen
met zijn zoon het plein
opgebouwd, al onze spullen
neergezet, het terras opgebouwd
en alles heel goed vastgezet, want
eerder volgt Corné altijd het
weerbericht, naar welke kanten
moeten de kussens staan en de
kramen, links of recht, dit allemaal
om te voorkomen dat er geen
spullen de lucht in zouden gaan.
Ieder jaar lees je het weer in de kranten dat er luchtkussens de lucht in
vliegen. Gelukkig en dankzij de serieuze manier van werken, is dat bij de
Haagse Hopjes Transvaal nog nooit gebeurd. Lieve Corné namens het Bestuur
van de Stichting Haagse Hopjes heel hartelijk dank.
We wensen je trouwens heel veel
sterkte om je werkplek op het
Vermeerpark weer terug te krijgen,
zodat de scholen en de kinderen hun
bekende gezicht in de wijk weer terug
hebben. Wij steunen je van harte.
Het is waar, zonder Corné Leenheer
zullen er geen of veel minder
activiteiten zijn in Transvaal, Corné is
het al jaren gewend om voor ons
onze spullen op te bouwen en neer te
zetten, heen en weer te rijden naar onze opslagplek.
Helaas zijn wij niet in het bezit van
medewerkers, vrijwilligers of anderen die
dit voor elkaar kunnen krijgen. Dus Corné
blijft voor de Hopjes Transvaal heel
belangrijk. En in de Schilderswijk, op het
Vermeerpark wordt hij door de buurt, de
scholen, de ouders en de kinderen ook
zeer gemist.
Dit moest even gezegd worden. Ook deze
dag stond alles prima vast, zoals het hoort,
en er zijn, zoals gewoonlijk, geen
ongelukken gebeurd, en dat mag ook niet
gebeuren. Wel kwam Hassan erachter dat
onze happertjes ook in de brand van vorig
jaar omgekomen waren. We hebben zoveel
mogelijk de spullen opgeruimd met stoffer
en blik met onze handen en met de
bezem. Maar toen twee mensen zich
hadden gesneden aan het glas dat nogal
op dit plein voorkomt mochten ze niet meer verder gaan. Zelf heb ik de

volgende ochtend de Gemeente gebeld.
Helaas is het nog steeds, na al die
jaren, niet duidelijk wie
verantwoordelijk is voor het
schoonmaken van het plein en de rand
met struiken rondom het plein. De
Hopjes doen wat, de school doet was,
maar wie doet de rest………..? Helaas is
het niet het enige “Hopjesplein” waar
het HWB weigert te komen omdat het
niet in hun bestek zou staat.
Gemeente??? Doe hier iets aan.
Om terug te komen op ons feest,
gelukkig brachten twee heren van
gemeente wel een bezoek aan onze
activiteit en ze waren zeer tevreden
zeker de vooruitgang van onze
doelstelling werd ervaren. Daarom is de
Gemeente Den Haag dan ook een
sponsor van onze activiteiten.
Maar niet alleen de Gemeente Den Haag is onze sponsor, dat zijn ook Fonds
1818, Staedion-Wonen, die kwam overigens ook op bezoek, Vestia-Zuid-Oost,
onze nieuwe sponsor voor 2013, Stg. Boschuysen, Het Oude Koetshuis/Willem
van Heckfonds, De Zusters van Neerbosch, als eerbetoon aan onze
vrijwilligster, Zuster Stephano, voor ons beter bekent als Willemien. Zonder
deze mensen kunnen wij niet zoveel activiteiten organiseren en aandacht
besteden aan de wijk.
Al met al een zeer geslaagde dag waar ruim 600 kinderen aan deel hebben
genomen. Natuurlijk wil ik onze medewerkers en alle vrijwilligers heel hartelijk
bedanken en graag tot de volgende keer.
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