
 

  

Treasure Hunt, 24 augustus 2020 
 
Op maandag 24 augustus heeft in de wijk Transvaal 
opnieuw een ‘Treasure Hunt’ plaatsgevonden. Dit was 
een initiatief vanuit de Gemeente Den Haag om de wijk 
iets schoner te krijgen. Er was een optocht 
gerealiseerd met voorop een spetterende Brassband 
die de hele wijk letterlijk ‘optrommelde’ om naar buiten 
te komen en mee te helpen. Uiteraard komt zo’n 
initiatief niet uit het niets. Helaas is het harstikke nodig 
om de wijk schoon te maken. Dit komt vooral omdat 
hier veel mensen per huishouden leven die in verband 
met Corona veel naar buiten moesten. 
Veel mensen betekend veel troep, hoewel… Het hangt 
er natuurlijk ook vanaf wat voor een opvoeding de 
mensen hebben gehad.  

 
Het overgrote deel van de kinderen/jongeren 
ruimen hun spullen netjes op. Helaas zijn er wel 
een groot aantal ouders/volwassenen die het 
makkelijker vinden om hun rotzooi uit hun 
handen te laten vallen dan het in een prullenbak 
te stoppen. Wij staan er soms van de kijken hoe 
argeloos dit af en toe gaat. Wellicht dat dit thuis 
ook zo gaat maar ik betwijfel het. 
 
De ‘Treasure Hunt’ is gebaseerd op de 
grondbeginselen van de Stichting Haagse 
Hopjes, namelijk iets leuks in ruil voor goed 

gedrag. Nu konden de kinderen helpen in de wijk om vervolgens iets leuks te gaan doen. Dit 
leuks waren ‘wij, de Stichting Haagse Hopjes Transvaal’ in dit geval, waar de kinderen na het 
opruimen op het Kaapseplein leuk op enkele springkussens konden spelen.  
 
Wij staan natuurlijk helemaal achter dit project, alleen…. Het blijft toch jammer dat de 
kinderen eerste andermans troep moeten opruimen voordat ze leuk en veilig kunnen spelen. 
De kinderen weten bijna allemaal hoe het wél moet 
en dus is het wellicht nog een paar jaartjes wachten 
voordat de troep zich niet meer opstapelt.  
 
De optocht van de ‘Treasure Hunt’ ging kriskras door 
de wijk heen en de kinderen hebben zoveel mogelijk 
troep van straat verzameld. Samen met de 
begeleiders hebben ze ook geprobeerd om de 
volwassenen aan te spreken en te laten helpen.  
Dit ging niet altijd even vanzelfsprekend maar de hele 
wijk heeft in ieder geval wel weer kunnen zien hoe het 
-wél- moet! 
 
 
 



 

 
 
 
De grootste ergernis voor ons op de pleinen blijven toch wel de zonnebloempitjes. Mensen 
die de hele dag lang op een bankje kunnen zitten en lekker pitjes voor zich uit op de grond 
spuwen. Naast het feit dat het natuurlijk harstikke smerig is om door al deze uitgespuwde 
zooi door te moeten lopen is het ook nog eens harstikke gevaarlijk. De kinderen zouden 
natuurlijk gewoon op hun blote voeten door een speeltuin moeten kunnen lopen. Maar met al 
het glas én deze zonnebloempitjes is dit harstikke gevaarlijk. Want ook deze schilletjes 
kunnen (al vaker gebeurt!) ook in de voetjes van kinderen snijden! Dan halen de kinderen 
zich dus open aan de door hun ouders uitgespuwde schilletjes…. Tjah, leuker kunnen we het 
niet maken. 
 
Uiteindelijk hebben de kinderen samen met de professionals ook het hele Kaapseplein 
schoongeveegd waarna er ook nog een lekker ijsje voor ze klaarstond! Voor de volwassenen 
was een heerlijk kopje koffie geregeld!  
 
Misschien gaat de Gemeente Den Haag toch eens denken om alle pleinen in de Wijk 
Transvaalkwartier ook schoon te laten maken door het HWB, net als de straten, ook gewoon 
de pleinen meenemen. Wel pleinen maken, (gelukkig) maar ze moeten ook onderhouden 
worden en dat is Den Haag jaren geleden vergeten te regelen. Heb ik dat al niet eerder 
gehoord?? 


