Nieuwe Livable Studenten bij Haagse Hopjes
Het mooie weer komt weer om de hoek kijken in Den Haag wat inhoudt dat het weer druk gaat
worden bij Haagse Hopjes in Transvaal. Een hoop kinderen zullen de straat weer op gaan
zoeken op zoek naar een van de pleinen beheert door Haagse hopjes om speelgoed te lenen.
Ook de Hopmobiel staat weer 2 dagen per week op het Stellenboschplein. Mede mogelijk
gemaakt door de vrijwilligers, studenten vanuit livable. Vanaf dit jaar zijn er weer een aantal
nieuwe juffen en meester bij voor de kinderen op het Stellenboschplein. Deze zijn gedurende dit
jaar in Den Haag komen wonen en zetten zich door middel van Haagse Hopjes in voor
maatschappelijke betrokkenheid.

Eerste meeting
Gedurende de eerste meeting is er kennis
gemaakt tussen alle studenten die onder het
genot van een hapje eten zichzelf hebben
voorgesteld waarbij ook Joke van den Boomen
van de Stichting Haagse Hopjes aanwezig was
om de nieuwe lichting studenten te ontmoeten
en wat te vertellen over het ontstaan en reilen
en zeilen van Haagse Hopjes. De sfeer was erg
goed en er was duidelijk enthousiasme over het
verzorgen van de taken omtrend de Hopmobiel.

De eerste weken tot heden
Afgelopen jaar heeft de hopmobiel vooral op de donderdag gereden i.v.m. een tekort aan
vrijwilligers. Maar vanaf heden rijdt hij dus ook elke dinsdag wat voor de kinderen van het
Stellenboschplein als een welkomme verrassing kwam, toen er ook nog eens extra nieuwe
meesters en zelfs een supergezellige
juf mee kwamen kon het helemaal niet
meer stuk. Hier links is te zien hoe
onze nieuwe enthousiaste juf Alice een
potje aan het hockeyen is. De
Hopmobiel is vlak voor de winter
helemaal opnieuw ingericht met
spullen die aansluiten bij de vraag van
de kinderen en de voorkeuren van de
meesters. Wellicht hebben we
binnenkort dus extra hockeysticks
nodig zodra de kinderen weten
wanneer Juf Alice langs komt.

Nieuwe Meesters!
Ook meesters Gijs, Joca en Jan worden door de kinderen warm onvangen, als ze maar mee
doen met welk spel dan ook! Meester Gijs is voor een bordspelletje wel te porren en ook
meester Jan is een aantal nieuwe spellen aan het leren, als hij niet aan het long-boarden is met
de kinderen of touwjte springen is. Kortom de nieuwe meesters worden door de kinderen
omarmt!

Gelukkig
Met zo veel leuke nieuwe meesters en juffen zou je
bijna denken dat de meesters die al langer
meedraaien snel vergeten zouden worden, maar
gelukkig is dit niet waar. Voor de zowel de nieuwe als
de oude meesters worden mooie tekeningen
gemaakt die de gehele bus dit jaar weer moeten
gaan versieren. En hoe moeilijk het soms ook lijkt om
de namen van al die verschillende juffen en meesters
te leren, een heel aantal kinderen komt al goed in de
buurt.

Donderdag 18 september
En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, is er voor komende donderdag 18 september een groot
familiefeest georganiseerd op het Stellenboschplein waarbij alle ouders, kinderen en vrijwilligers
bijeen zullen komen voor een groot feest met onder andere een klimwand, lasergaming en
dance pads. Kortom een groot feest, wij hebben er zin in!
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