Stichting Haagse Hopjes internationaal.
Wie denkt aan de Haagse Hopjes denkt uiteraard aan Den
Haag, Transvaal. Maar de Haagse Hopjes beginnen ook
Internationaal naamsbekendheid te krijgen. Na 2 jaar sport
projecten in Kameroen te hebben ondersteund, onder andere
het Sport Experience programma vanuit de Halo en de
Kumba Tennis Academie. Deze projecten zijn door de
Haagse Hopjes ondersteund met materialen zoals
springtouwen, tennis rackets, ballen en vele andere
materialen die door de hopjes niet meer konden worden
gebruikt of door sponsors van de Hopjes werden
aangeleverd. Dit jaar zijn de Hopjes al weer betrokken
geweest bij een project in Zuid-Afrika waar de stichting
‘Outreach’ naschoolse opvang bied aan
jongeren uit de Townships rondom
Kaapstad. Deze jongeren kunnen een extra
zakcentje verdienen door toeristen surfles te
geven. Daarnaast zijn ze hier na schooltijd
bezig met allerlei activiteiten waardoor zij
hun kansen vergroten om later een baan te
vinden en uit de Townships te kunnen
verhuizen. Stichting Haagse Hopjes heeft
deze jongeren ondersteund met een hele berg
Loom bandjes waar de kinderen direct mee
aan de slag gingen. Deze bandjes werden

door de kinderen met veel plezier gemaakt en
worden onder andere verkocht aan de
toeristen die komen surfen, waar met dit geld
weer extra activiteiten voor de kinderen
kunnen worden georganiseerd en wellicht
gedeelten van schoolgeld mee kunnen
worden betaald.
Daarnaast
zijn er
door de
jongens van de Hopjes enkele gymlessen verzorgd op een
basisschool in een Township met overige materialen van de
Hopjes, onder andere springtouwen waarmee de kinderen
zich hebben uitgeleefd als wel door de Intertoys
gesponsorde autootjes etc. waar de kinderen zich buiten
mee konden vermaken. Dit alles geeft je toch weer een
concreet beeld over hoe het er in andere delen van de
wereld aan toe gaat. Wellicht is het tijd voor de Hopjes om
het concept echt internationaal uit te breiden.
Maar voor nu gaat er in ieder geval heeft veel dank uit van
de kinderen uit Kaapstad naar onze sponsors!
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