
 

 

Op 10 januari bracht Peggy en Lies een bezoek aan de 

Buurtalliantie. Er waren veel organisaties waaronder ook de 
Stichting de Slinger. Natuurlijk kennen wij die Stichting en al 

gauw 

kwamen 
onze 

dames 

in gesprek met Linda van de Slinger. 

De Stichting de Slinger bood ons een 
doos vol spelletjes en kleurboeken 

aan die zij weer via hun sponsoren 

hadden gekregen. Dus als het weer 
het toelaat dan kan je bij de Hopjes 

komen kleuren of een bordspelletjes 

komen spelen.  
Al snel volgde er e-mails wat wij wilde 

hebben, en er werd gevraagd naar de 

leeftijden van de kinderen.  

 

We konden de dozen met speelgoed 

en spelletjes op maandag 21 februari 
op komen halen, bij het TNT gebouw 

op de Zonweg. Ook hadden ze twee 

dozen met K3 – boekjes. Abdel en ik 

wilde natuurlijk op tijd aanwezig zijn en 
dat waren we ook. Linda kwam er ook 

aan en we konden naar binnen. Wij 

waren zeer enthousiast over de 
hoeveelheid dozen en er stond ook 

nog een kar met speelgoed en 

spelletjes. Linda voelde zich net 
Sinterklaas, ik ken dat gevoel als ik 

voor Sinterklaas inkopen moet doen.  

 

 
We kennen de Stichting De Slinger al 

ruim een jaar. Regelmatig komen de 

mensen langs van de Slinger met 
studenten van VMBO, MBO of HBO 

scholen, om wat vrijwilligerswerk te 

doen of om onze vrijwilligers van de 
Hopjes te bedanken, maar ook als 

project voor de studenten, 

bijvoorbeeld filmen bij de Hopjes en 

meestal moet er wel een interview 
afgegeven worden.  



Altijd leuk om te doen, wij zijn ook blij met de belangstelling van de Slinger. 

 

Maar even terug naar het TNT 
gebouw. Gelukkig had Abdel zijn bus 

leeggemaakt anders kon niet alles erin. 

Abdel bracht netjes alles via een grote 
lift naar zijn busje. Ik zat onderhand 

zielig te wachten, ik was namelijk 

gevallen, behoorlijk pijnlijk als je een 

duik neemt op het beton. Veel 
kneuzingen, maar hopelijk gaat het 

spoedig wat beter. Dat moet wel, want 

ik ben razend nieuwsgierig wat er 
allemaal in de dozen zit, als het 

allemaal geschrikt is voor de uitleen 

dan gaan we het rondbrengen naar alle 
Hopjes. Dus ze moeten nog even 

wachten. Maar ik zag wel al dat we 

leuke prijsjes hebben en ook al wat kadootjes voor de maand december. We zijn er in ieder 

geval heel, heel erg blij mee. 
 

We willen dan ook de mensen van de Slinger, w.o. 

Linda en Alex, heel hartelijk danken. 
Heel erg fijn dat mijn toch altijd aan de Hopjes denkt. 

We hebben die aandacht ook wel een beetje nodig. 

 

Joke van den Boomen - 24-02-11 

 

 

Wij bij de Haagse 

Hopjes zeggen dan 

altijd: 
 

Petje af voor 

De Slinger 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


