Donderdag 3 juni 2010 was een kleurrijke dag,
met een zwart randje.
Vandaag kregen we hulp van 11 dames en heren van het Ministerie van
Binnenlandszaken en Koningsrijksrelatie’s. Zij kwamen ons helpen met het
opknappen van de verf laag van de Hopjes uitleencontainers. Er zijn momenteel 3
containers die wel een opknapbeurt
kunnen gebruiken. Gelukkig zijn de
containers er niet zo erg aan toe als
de container op het
Joubertplantsoen, na de jaar
wisseling. Maar er zijn toch wel wat
handjes nodig om ze hun vrolijke
uitstraling te laten behouden. We zijn
dan ook als een kind zo blij met de
aangeboden hulp.

Rond 10 uur melde de dames en
heren zich bij het wijkpark. De ochtend
begint met koffie en vlaai, want zoals
Joke altijd zegt; iedereen die de
hopjes komt helpen wordt beloond met

een stukje taart. Daarna geeft Joke
een kort geschiedenislesje over de
Haagse Hopjes, gevolgd door wat
vakinhoudelijke- technische kennis
en klustips van Harold, onze
vakman. De kleding wordt verruild
voor een klusproef-outfit, en dan
kunnen de dames en heren aan de
slag sommige gaan lopend naar
hun tijdelijke werkplek en andere
rijden met Joke of Harold mee. Er

wordt gesopt, graffiti verwijderd,
geschuurd, ontvet, gegrond en
geverfd en iedereen helpt
enthousiast mee. De container aan
het Kaapseplein en Ruth Firstplein
ogen alweer een heel stuk frisser en
belangrijker nog er zijn heel wat
roest plekken verwijderd. De
container aan het Anna
Blamanplein is een ander verhaal.
Daar hadden de klussers het iets
zwaarder met vooral heel veel
schuurwerk, er is zelfs elektrisch

geschuurd. Helaas heeft deze
container een probleem met de verf
aanhechting en moeten de bovenste
lagen eerst verwijderd worden,
alvorens daar weer op geverfd kan
worden. Onze tijdelijke vrijwilligers
hebben daar vandaag een goed
begin meegemaakt.
Wij zijn de dames en de heren van
het Ministerie van Binnenlandse

zaken en Koningsrijksrelatie’s dan
ook erg dankbaar voor hun inzet en
natuurlijk zijn jullie volgend jaar
weer van harte welkom.
En dan nu het zwarte randje,
vannacht is het Hopjes huisje op het
Wijkpark doelwit geworden van
vandalisme. We krijgen soms het
idee dat we water naar de zee
dragen. Maar we geven niet op
hoor, we hebben hele grote emmers
en het word vast wel weer eb.
De Stichting Haagse Hopje Transvaal kan heel wat hulp gebruiken, dus lijkt het u
leuk om met uw collega’s of klas ons te helpen, kijk dan op onze website en bel of
mail dan met Joke van den Boomen, voorzitter van de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal.
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Zie voor de rest van de foto’s: www.haagsehopjes.nl
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