Joke bedankt
In het kader van het project “Bedank een vrijwilliger” kreeg Joke van den
Boomen vanochtend bezoek van leerlingen van een VMBO. Twee van de jongeren
hadden bij de “Slinger” (die een maatschappelijk project op hun school
verzorgden) Joke voorgesteld toen gevraagd werd welke vrijwillig(st)er zij
zouden willen bedanken.
Niet vreemd dat Joke genoemd werd
want tussen de jongeren ontdekte zij
al snel een jongeman die vroeger op
één haar pleinen kwam spelen. Toen
zij hem bij naam wist te noemen gleed
er een verlegen glimlachje over zijn
gezicht. Het bezoek werd ontvangen
met koffie, thee, limonade en koekjes.
Een Hopjes ontvangst dus.

De leerlingen hadden gelukkig veel
vragen over de Hopjes waarop Joke
uitlegde hoe je lid kon worden en wat er
van de leden verwacht werd. Dat het
eigenlijk een soort van ruilhandeltje is.
Speelgoed lenen in ruil voor goed
gedrag. “Hoe lang Joke dit al deed?”
vroeg een dame in het gezelschap.
Zonder aarzelen zei Joke:
“26 jaar”. Begon Joke als
vrijwilligerster in de wijk, sinds 14 jaar
is zij de drijvende kracht achter de
Stichting Haagse Hopjes. In 1996
werden de eerste twee Haagse Hopjes
geopend. In 1997 twee anderen. In
totaal heeft de Stichting Haagse
Hopjes nu 4 containers staan, een
huisje plus een Hopmobiel die sinds
door de wijk rijdt. Gelukkig wilde
iemand ook weten hoe je vrijwilligster
kon worden bij de Haagse Hopjes en
wat je dan moest doen. “Vrijwilliger
worden is niet moeilijk” zei Joke. “Je
hoeft je maar aan te melden. Maar
wat erg belangrijk is, is het feit dat
vrijwilligerswerk niet gezien moet
worden als iets vrijblijvends. Het is
bijvoorbeeld erg belangrijk dat je op

tijd bent” aldus Joke, “want de
kinderen verwachten dat om 15.00
uur de container opengaat. Je moet
lief zijn voor de kinderen. Je moet
proberen om de kinderen met een
taalachterstand te helpen door ze
vriendelijk te verbeteren én…je moet
goed met de ouders om kunnen
gaan”. Wijze lessen van een
geroutineerd vrijwilligster.
Ineens moest er haast gemaakt worden
want de leerlingen werden om twaalf
uur alweer in hun volgende les
verwacht en moesten nog helemaal
naar Moerwijk.
Het werd tijd om Joke een kleinigheidje
aan te bieden als bedankje. Tot mijn
grote plezier zag ik géén bos bloemen
tevoorschijn komen maar een
cadeaubon. Een zelfde soort bon die
Joke zelf de afgelopen weken aan haar
vrijwilligsters heeft uitgedeeld. De
rollen waren omgedraaid.
Ook DagDenHaag TV was aanwezig
en heeft filmopnames gemaakt. Deze
kunt U morgen zien op het kanaal
van Info Thuis en wel om 17.00 uur
en daarna in de carrousel. U kunt
surfen naar www.dagdenhaag.tv
waar het filmpje kan worden
gedownload. Of U bekijkt het filmpje
gewoon hier op onze eigen site.

Tot slot kregen de bezoekers nog een
mooi boekje over de Stichting Haagse
Hopjes mee waar veel foto’s en
informatie in staat en gingen zij nog
even snel naar beneden om het
speelgoed te bekijken. Joke deelde nog
wat jojo’s uit en de jongeren vertrokken
naar school. Jongeren waarvan wij er
hoop ik een paar terug zien als
vrijwilligers bij de Stichting Haagse
Hopjes Transvaal. Je weet maar nooit.
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