DE LENTE IS NU ECHT BEGONNEN, 21-03-2012
En daar hebben we allemaal heel veel
behoefte aan: Zon, zon en nog eens
zon, even lekker op een bankje of
terrasje. Je ogen dicht en even die
warmtebron van de zon op je gezicht
laten schijnen. Je voelt de warmte
door je hele lijf, heerlijk. In de
boerderij hoor je het kalf en de koe,
het lijkt wel of ze zingen. Alle beesten
mogen weer naar buiten en ook zij
genieten van de zon. Ook kan je het
zien op het Wijkpark, alle moeders,
oma’s, vaders enz komen naar buiten,
sommige mensen heb ik de hele winter
niet gezien, volgens mij houden
sommige mensen in deze wijk een
winterslaap. Vooral de jongeren, maar
ook die zijn alweer ontwaakt.
Zittend op de bankjes, lekker
zonnebloem pitjes eten en genieten van
spelende kinderen en de zon.
Vooral nu de lente echt is begonnen en
het dus op alle pleinen heel druk is, merk
je weer dat het onmogelijk is dat de
hopjesmedewerkers alleen op een plein
kunnen staan.
Het Kaapseplein: onze medewerker daar
is bijna overspannen, ouders bellen boos
op dat de “meester”, niet normaal
reageert .
Het Ruth Firstplein, deze container is al
een paar dagen dicht omdat de
medewerker ziek is geworden.
De container is dus gesloten.
Het Anna Blamanplein, deze medewerker
kan de stress niet aan om ook te helpen bij het Wijkpark Transvaal want daar staat
immers maar één medewerker, Abdel. En het Wijkpark is immers het drukste Hopje!

Als Abdel alleen staat wie let er dan op
de WC? Gevolg, een verstopte wc,
weer een rol wc papier verdwenen, wat
als hij even naar boven moet? Of even
koffie wil pakken? Hoe doen we het met
de pasjes, er komen weer veel nieuwe
kinderen of kinderen die hun pasje kwijt
zijn, die pasjes moeten we maken en de
formulieren van kinderen die al lid zijn
moeten we opzoeken. Hoe doen we dat
dan met 1 persoon?
M.a.w. als hij even niet buiten is waar
het speelgoed staat? We weten maar al te goed wat er dan allemaal kan gebeuren.
Ondanks de vele ouders en bezoekers
die lekker op het bakje zitten in de zon
en zonnebloempitjes zitten te eten. En
op zo’n moment zie je of hoor je niets.
Er wordt gedacht dat je met 1 persoon
op een hopje kan staan, ja dat kan,
misschien in de winter als het hard
vriest of als de regen met bakken uit
de lucht valt, dan kan je met één
persoon op een hopje staan. Maar als
de lente begint totdat het heel koud
gaat worden, kan dat absoluut niet.
Ik hoop dat de ambtenaren en gemeenteraadsleden eens uit dat witte gebouw
komen, en een keer niet fotoreportages door Den Haag laten maken voor eigen
promotie, maar eens komen kijken tijdens de openingstijden van de Haagse Hopjes
Transvaal, vooral als de zon schijnt, en NA SCHOOLTIJD, wij zijn immer een
naschools gebeuren. Of nog beter, help 1 uurtje mee tijdens die drukte, let dan op de
kinderen, het speelgoed, loop het plein rond, pas op de wc, maak de pasjes, zoek de
lijsten op, en oh ja er is
weer een lek bandje, moet
ook nog gemaakt. En dan
ook nog hele boze ouders
omdat hun kind niet mag
lenen zonder pasje. En
dan naar je hoofd krijgen,
“U heeft natuurlijk een
hekel aan Turken en
daarom mag mijn kind niet
lenen”. En dan tegelijk, als
je bezig bent met een
pleister op een knie te
doen van een kindje,
botsen weer twee kinderen
met skelters tegen elkaar,

even de ruzie zussen. Maar kan dat dan wel want dan staat er niemand bij het Hopje.
Eigenlijk zou ik alleen maar willen zeggen:

Bezuinig waar het kan,
maar als u nu niets aan de personele bezetting van de Haagse
Hopjes in Transvaal doet,
dan maakt u meer kapot dan u lief is!
Joke van den Boomen – voorzitter en medeoprichtster.

Ook ongelukjes horen bij het drukke leven op het Wijkpark Transvaal. Regelmatig
moet de Hopjesmedewerker de kinderen weghalen bij dit soort ongelukjes.

Als u vrijwilligerswerk wilt doen bij ons, dan kunt u zich opgeven
door één telefoontje naar: mob. 06 – 307 21 668, we maken dan een
afspraak met u.
Uren mag u zelf bepalen, ook het plein waar u wilt werken.
Belt u A.U.B.? We hebben u heel hard nodig.
Laat de Hopjes niet verloren gaan!!!
Dank u wel en Petje af!

