
 
 
 
Verslag van Global Day  
11 mei 2015, ervoor en erna 
 
Voor wie misschien niet weten wat Global Day precies 
inhoudt: In Amerika is het een traditie dat medewerkers 
van bedrijven op 11 mei vrijwilligerswerk doen bij Non 
Profit-instellingen. Iets dergelijks als met NL.DOET. op 
één dag doen mensen dan vrijwilligerswerk bij 
Vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld  schilderen, 
timmeren, honden wassen o.i.d.  
Zoiets wil Ingenieursbureau CB&I Nederland ook in 
Nederland waarmaken en via Marco de Vries, komt 
CB&I Nederland, terecht bij de Stichting Haagse Hopjes 
in Transvaal. 
 
Dat werd in dank aanvaard.  De afspraak werd gemaakt 
dat de opslagruimte voor het uitleenspeelgoed van de 
Haagse Hopjes op het Wijkpark, een flinke schilderbeurt 
zou krijgen. Maar dat kan nooit op één dag want eerst 
moet al het speelgoed eruit. Dat is al een dag werk en dan 
moet alles voorbereid worden zodat je met schilderen 
kunt beginnen en daarna pas kan het feitelijke 
schilderwerk beginnen. 
Gelukkig is dat geen probleem voor de medewerkers van 
CB&I Nederland. Er werd afgesproken dat op vrijdag 8 
mei al het speelgoed uit het huisje zou worden gehaald 
om tijdelijk in een grote verhuiswagen op te slaan. 
Op 11 mei kan dan het schilderen beginnen. 
 
Dus regelde CB&I Nederland een grote verhuiswagen van 
Unigroup UTS Abbink.  
Die kwam op Pre-Global-Day vrijdag 8 mei,  naar het 
Wijkpark. Al vroeg beginnen zij met het leeghalen…. 
Wat een werk en wat een grote hoeveelheid speelgoed…. 
Zoveel fietsjes…. Zoveel rollerskates….. boeken, kleine 
spelletjes, skelters, schaakspellen, noem maar op.  
 
Alles maar dan ook werkelijk ALLES,  moest eruit. 
Gelukkig waren ook alle Haagse Hopjes medewerkers 
aanwezig om een handje te helpen.  
 
Aan het eind van de dag zat al het speelgoed erin en was 
de speelgoedopslag leeg…. HELEMAAL LEEG !!! 
Eénmaal alles eruit, kon je pas goed zien hoe vervuild het 
huisje in de loop van de tijd was geworden. Hoe kan het 
ook anders bij zo’n intensief gebruik! De beloofde 
schilder/opknapbeurt is zeker geen overbodige luxe.  
 



De consequentie van dit alles was natuurlijk dat er die 
dag geen speelgoed kon worden uitgeleend aan de 
kinderen. Hoewel zij dat wel heel erg jammer vonden 
maakte de belofte van  een aantal luchtkussens die 
zouden worden ingezet op de maandag erna bij de 
herinrichting van het huisje, veel goed.  
Het vooruitzicht van een Schoon Fris & Fruitig 
Uitleenhuisje  maakte minder indruk bij hen.  
 
Maandag 11 mei Global Day: 
Ja hoor….. de eerste twee schilders arriveren al vroeg. 
Zij zijn professionele schilders van Robers Vastgoed  
Onderhoud. De plafondverlichting wordt netjes  
afgeplakt en er kan gewit worden. Intussen druppelen 
ook de medewerkers van CB&I binnen. 
 
Na eerst een kopje koffie/thee of een frisdrankje, kan 
worden begonnen. Maar eerst natuurlijk een leuke 
groepsfoto van iedereen.  O ja, CB&I is een 
internationaal bedrijf dus de spreektaal is Engels.  
 
Met rollers op lange stokken worden het plafond en 
de muren geschilderd. Het ziet er al meteen heerlijk 
fris uit. Ook de grote tafel waarop de fietsjes staan, 
wordt schoongespoten maar niet eerder dan nadat er 
met grote letters “CB&I”op is gezet.  In een 
razendsnel tempo wordt alles helemaal wit en netjes.  
Intussen vermaken de kinderen zich uitstekend met de 
beloofde luchtkussens (onder toeziend oog van  Corné 
Leenheer)  vier-op-een-rij, sjoelen, limonade e.d. Het 
weer is ook weer heerlijk….  een beetje ouderwets 
Hopjesweer. Na afloop is er voor alle medewerkers 
van CB&I en de Hopjesmedewerkers die de hele dag 
hebben meegeholpen, een grote barbecue op het 
dakterras van het Beheerhuisje. Hard werken maakt 
hongerig dus ……. Is bijna alles opgegaan. Hopjes 
medewerker Hassan Tahiri en zijn vrouw verdienen 
een Pluim, zij hebben alle inkopen voor de BBQ 
gedaan en de salades gemaakt, kortom zij hebben de 
hele BBQ verzorgd, Chapeau!!!  
 
Dinsdag 12 mei Inruimdag: Al het speelgoed komt 
weer terug…. Nu weer alles inruimen. Gelukkig zijn 
er twee nieuwe planken bijgekomen waar we heel blij 
mee zijn.  Het is een leuke klus om alles in een 
schone lichte ruimte opnieuw in te richten.  
 
Mensen van CB&I  
Hartelijk dank en petje af! 
 
Verslag Henneke 
Zie fotovellen hieronder 



             



 

 
Het plafond is mooi wit, de ramenkant is bruingeverd net als de deuren. Nieuwe planken zijn 
opgehanden en al de muren stralen je tegemoet. Heerlijk zo’n schoon en wit hok. 
Wij zijn de mensen van CB&I heel erg dankbaar voor hun inzet voor de Haagse Hopjes. 

      
Het duurde echter wel even voordat al die    

 spullen weer binnen stonden, rest nog een  
nieuw stukje marmeleum, maar die kosten 
neemt de Hopjes voor haar rekening. 
Het uitlenen is al weer gewoon begonnen. 
Zal het volgend jaar ook Global Day zijn? 

 En zullen ze ons dan weer weten te vinden? 
 Wij houden ons aanbevolen. Joke 


