
Openhouden Haagse 
Hopjes 2017

Elk jaar zijn er gedurende de vakantieperiode vele 
medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Haagse 
Hopjes Transvaal op vakantie. Zoals elk jaar doet de 
Stichting haar best om dit gat zo goed mogelijk op te vullen. 
Dit jaar hebben we meester Gijs en meester Ben bereid 
gevonden om gedurende deze periode, van 17 juli tot en 
met 18 augustus de Hopjes zoveel mogelijk open te 
houden. De Hopjes zijn in de vakantie open van 13:00u tot 
19:00u. Ook hebben ze zo mooi kunnen assisteren bij de 
heel erg drukke vakantieactiviteiten. Het was voor de 

kinderen en voor de Haagse Hopjes een genot om ze er de 
vakantie bij de hebben. Uiteraard is dit dan ook goed 
afgesloten met een gezellig etentje op ‘kantoor’.

De jongens studeren aan de Halo en zijn bijna afgestudeerde 
sportdocenten. Het was goed te merken aan de manier 
waarop er met de kinderen werd omgegaan. De namen van 
een groot deel van de kinderen zat er snel in en zo konden 
vele kinderen bij naam worden aangesproken. Uiteraard 
kunnen ze niet alle duizenden kinderen die op het Wijkpark 
langskomen uit hun hoofd leren. Maar de opvallende en vaker 
terug komende kinderen konden makkelijk worden 
aangesproken. Dit was niet alleen handig om de ‘stoute’ 
kinderen aan te spreken maar ook om de jonge tolken te 
roepen om het een en andere uit het buitenlands te vertalen. 
Dit is vooral in 

de vakantie hard nodig met zoveel verschillende 
nationaliteiten. Maar uiteraard bevorderd dit ook de band 
tussen de meesters en spelende kinderen.

Hoewel het erg druk is geweest tijdens de vakantieperiode 
hebben de jongens de regels van de Haagse Hopjes goed 
nageleefd. Dat dit erg lastig is blijkt elk jaar opnieuw. In de 
vakantieperiode komen er vele mensen nieuw in de wijk of 
ze komen tijdelijk op vakantie. Voor deze mensen, die 
vaak geen Nederlands spreken/schrijven, zijn de Hopjes 
een compleet nieuw concept. Het is dan ook niet altijd 
duidelijk voor ze onder welke voorwaarden er geleend mag 
worden. Maar met engelengeduld en vastberadenheid 
hebben ze dit weten op te lossen om het voor de kinderen 
een erg leuke vakantie van te maken.



Op de enkele dagen dat het iets minder druk was 
hebben deze studenten het kapotte speelgoed onder 
handen genomen. Het gaat hierbij voornamelijk om 
kapot gereden bandjes, die stuk gaan door de 
verdwaalde stukken glas op het Wijkpark. Maar er zijn 
ook grotere reparaties zoals het vervangen van kettingen 
op de skelters of rollertjes op de stuntsteps. Zo heeft dit 
de Stichting Haagse Hopjes een hoop reparatiekosten 
gescheeld. Helaas konden de jongens het vloertje van 
het buitentoilet niet repareren en hebben we hiervoor 
specialisten in moeten huren. Het ziet er nu wel weer 
spik en span uit!

Naast, het opvoeden van de jongeren, het uitlenen 
van speelgoed en het repareren en schoonhouden 
van het sport- en spelmateriaal van de Hopjes, 
hebben de jongens ook nog kunnen assisteren bij de 
vakantieactiviteiten op de woensdagmiddagen op het 
Wijkpark Transvaal. Meesters Gijs en Ben hebben 
tijdens de activiteiten veelal de sportworkshops 
begeleidt. Dit sloeg erg aan want de kinderen kenden 
de meesters al goed. Uiteraard is dit bevorderlijk voor 
de deelname van de kinderen. Ook is er minder tijd 
nodig voor omgangsregels en kan er veel en actief 
worden gesport. Naast de sportworkshops hebben we 
dit jaar ook vele wateractiviteiten gehad. Anders dan 
voorgaande jaren hadden we dit jaar dan ook mindere 
last van vervelende jongeren met de waterballonnen. 

Dit komt volgens ons mede omdat de activiteiten beter aanslaan bij deze jongeren die anders buiten de 
boot zouden vallen.

Na deze intensieve weken was het helaas al weer tijd voor afscheid. Dit jaar hebben enkele van de 
vrijwilligers de moeite genomen om heerlijk te koken voor de meesters en andere vrijwilligers. Dit was 
uiteraard een erg gezellig etentje en hier moet maar een traditie van worden gemaakt.

Jeroen de Groot
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