
 

 

 

 
Wokken met onze vrijwilligers 
1 november 2022 
 
Het was alweer 3 jaar geleden dat we voor het 
laatst uit eten zijn geweest met onze 
vrijwilligers. Normaal gesproken is dit een 
jaarlijks terugkomend evenement waarbij we 
onze dank uiten naar alle vrijwilligers en 
mensen die regelmatig zijn betrokken bij de 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Helaas kon 
dit enkele jaren niet doorgaan in verband met 
Corona. Maar het was gelukkig weer zover! We 
mochten iedereen weer verwelkomen bij de 
Gouden Wok in het Zuiderpark. Heerlijk 
genieten! 
 
Hoewel het natuurlijk een erg gezellige bende was tijdens het feestje was het niet allemaal 
een groot feest, helaas. We hebben namelijk een stuk minder mensen mogen verwelkomen 
dan we 3 jaar geleden deden! Dit omdat we na zoveel jaar Corona helaas veel minder 
vrijwilligers hebben kunnen inzetten. Ook zijn onze STiPers veelal doorgerold naar andere 
baantjes. Wat voor hen natuurlijk erg goed en positief is, maar voor de Haagse Hopjes 
betekend dit dat we minder handen hebben om steeds meer werk te verzetten! Maar zoals je 
op de foto’s kunt zien hebben we wel nog een groot blik aan oudere vrijwilligers die al bijna 
het gehele Hopjesbestaan meedraaien, sommige al meer dan 25 jaar! Als je goed voor 
mensen zorgt dan zullen zij ook goed voor jou zorgen! Gelukkig zullen we ook na deze 
Coronaperiode wel weer nieuwe vrijwilligers en betrokken buurtbewoners vinden! 
 
Voor het wokken komt iedereen altijd even samen in de lounge bij ‘de Gouden Wok’. Hier 

hebben we dan het kloppend hart van de 
Haagse Hopjes compleet bij elkaar! Iedereen 
in zijn eigen outfit en niet allemaal in Hopjes 
tenue. Een grote groep mensen bij elkaar die 
zich inzetten voor de wijk Transvaal en de 
kinderen uit Den Haag! Deze groep mensen 
bestaat uit een erg gevarieerd gezelschap, 
van ouderen uit de wijk, buurtvaders en 
moeders tot studenten, met allemaal een 
verschillende achtergrond. Supermooi om 
zo’n uiteenlopende groep, zo goed en leuk te 
zien samenwerken en samenkomen! Iets 
waar we bij de Stichting Haagse Hopjes 
Transvaal erg trots op zijn. 
 

 



 

 

 
 
Iedereen was uiteraard in opperbeste stemming en er werd veel gesproken over de leuke 
activiteiten die we dit jaar hebben gerealiseerd! Als klap op de vuurpijl hadden we Yassin,  
een jongen die is opgegroeid bij de Hopjes, nu als onze bediending bij de tafels rondlopen. 
Dit maakte het wel helemaal af natuurlijk!  
 
We hebben met zijn allen lekker een hapje kunnen eten en er vonden gedurende de gehele 
avond klein stoelendansjes plaats. Nadat mensen van het buffet kwamen konden ze weer bij 
een andere tafel aansluiten! Waardoor de tafelsetting iedere keer veranderde en er heel veel 
gewisseld werd van gesprekpartners. Zelfs als we met iets ontspannends bezig zijn, zijn we 
bij de Hopjes aan het verbinden!  
 
We hopen dat we niet opnieuw 3 jaar 
hoeven te wachten maar volgend jaar 
gewoon weer iedereen kunnen 
uitnodigen! We zien jullie graag op 13 
april 2023! Tot dan! 
Jeroen de Groot 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


