
Buurt blij met broodcontainer! 
Op 1 april werd er een nieuwe broodcontainer op het 
Anna Blamanplein geopend. Dit was een lang vervulde 
wens van de Buurtmoeders  in Transvaal. Dankzij de 
medewerking van de Haagse Hopjes en de OBS het 
Galjoen is het gelukt! 

Veel mensen ergeren zich aan brood dat op straat wordt 
gegooid. De Buurtmoeders werden het nu echt zat en 
besloten actie te ondernemen. Vanuit de gemeente ging 
ik bij ze op bezoek en zij uitten een gezamenlijke wens: 
er moet een broodcontainer bij in de buurt. De Haagse 
Hopjes wilde meewerken door de bakken buiten te 
zetten tijdens de openingstijden van de Hopjes. De 
school wilde meewerken als opslagplaats voor de 
bakken. De gemeente zou zorgen  voor de 
communicatie en het ophalen van het brood. 

Op 1 april was het dan zover. Zo rond 13.00 u 
verzamelden zich moeders, vaders, kinderen, leraren en 
buurtbewoners op het Anna Blamanplein. Marc Prins, 
stadsdeeldirecteur opende de container en de eerste 
vrouwen gooiden hun brood erin. En wel zonder plastic! 
Zo kan het brood hergebruikt worden en wordt er biogas 
van gemaakt.  

Ook de gezondheidsambassadeurs van Zebra Welzijn waren van de partij. Zij hadden lekkere 
hapjes gemaakt van oud brood. Je hoeft het dus niet altijd weg te gooien. Je kan het invriezen 
of er lekkere toast van maken. Op 1 april smaakte dat in 
ieder geval voortreffelijk!  

Kortom: dankzij het initiatief van de Buurtmoeders en 
de samenwerking met het Hopje en de school kunnen we 
er met z’n allen voor zorgen dat er geen brood meer op 
straat belandt. Zo voorkomen we viezigheid, ratten en 
ander ongedierte. Iedereen heel erg bedankt!!! 

Alle belangrijke dingen op een rij: 

 De broodcontainer (twee kliko’s) zijn open op 
maandagmiddag en woensdagmiddag tijdens de 
openingstijden van het Hopje. 

 Gooi het brood er zonder plastic in. Zo kunnen 
we het hergebruiken. 

 De broodcontainers bij de stadsboerderijen op 
het Wijkpark en op het Tenierplantsoen zijn elke 
dag open. Daar kun je ook brood inleveren.  

 Zeg het voort in de buurt waar je woont. Geen 
brood meer op straat, maar in de broodcontainer. 
Verslagje Annelies 


