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Beste dames en heren, 
 
Hartelijk welkom bij de activiteiten van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal.   
20 jaar Haagse Hopjes Transvaal betekent in de praktijk, veel 
speelplezier voor kinderen en jongeren en heel veel grote- en kleinschalige 
activiteiten. 
 
20 jaar Haagse Hopjes Transvaal betekent ook  
20 jaar lang subsidie- en sponsoraanvragen doen. Er moet immers voor  
12000 kinderen/jongeren speelgoed aanwezig zijn, zoals fietsjes, skelters en 
stuntsteppen en ga zo maar door.  
 
20 jaar lang contacten onderhouden met Gemeente en andere organisaties. Goede 
banden onderhouden met de ouders van de kinderen. En vooral ook de wijkagenten 
niet vergeten. Administratie bijhouden en nog veel meer. 
 
De Haagse Hopjes Transvaal hebben landelijke bekendheid gekregen, zelfs mensen 
van verschillende landen brachten met de heer Luc Meeuwse van de gemeente, een 
bezoek aan onze Hopjes. De meesten waren zo enthousiast dat ze ons concept mee 
naar huis namen om ook in eigen land een “Hopje” te beginnen. Hopelijk heeft het 
voor sommige landen ook voor wat vrede gezorgd. 
 
20 geslaagde Hopjes jaren, dit is mede te danken aan de vaste medewerkers en de 
vele vaste vrijwilligers die al jaren met ons meedoen, om de vele activiteiten tot een 
groot succes te maken.  
En natuurlijk het bestuur, dat volledig bestaat uit vrijwilligers. 
 
Een Haags Hopje zonder subsidie- of sponsorgeld is niet mogelijk. Natuurlijk zijn we 
de Gemeente en alle sponsors heel erg dankbaar.  
Maar over één familie-sponsorgroepje wil ik iets meer vertellen: Wij hadden op het 
Kaapseplein een vrijwilligster: Willemien, non bij de Dominicanessen van Neerbosch 
bij Nijmegen.  
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10 jaar geleden kwam Willemien te overlijden en tijdens de afscheidsplechtigheid 
kwamen wij in contact met haar familie en de nonnen zelf. De familie en nonnen waren 
zo enthousiast over de Haagse Hopjes, dat zij vanaf die tijd ons jaarlijks sponsorden.  
Van Erna, de zus van Willemien, mogen wij al jaren een bijdrage voor speelgoed 
ontvangen. 
 
Sinds een paar jaar is de zoon van Erna, Jan-Huug Lobregt, Partner bij PWC en nu ook 
sponsor van de Haagse Hopjes Transvaal. Dit noemen wij nu oprecht een 
sponsorfamilie en dit allemaal dankzij onze vrijwilligster: Willemien. 
 
Over 20 jaar Haagse Hopjes is een boekje en een tentoonstelling gemaakt door onze 
webmaster en Hoffotograaf, Ed de Bruin.  
(Bedanken en bloemen) 
 
Ik wil graag Erna Willard vragen om deze tentoonstelling te openen!  
(Bedanken en bloemen). 
 
 
Den Haag, 21 augustus 2017, Joke van den Boomen - voorzitter 


