
 

 
 
 

 
Weer een afscheid van een  

Haagse Hopjes Medewerker (Ooievaarsbaan) 
 

Op 1 april 2010 was Zulaika aan de beurt, ze werd door de Werkbij ontslagen omdat haar 
contract afgelopen was. Nu was het de beurt aan Mostapha, we hadden laatst nog drie 

maanden verlening gekregen, 
maar nu was het definitieve 
einde van zijn loopbaan als 
Hopjesmedewerker echt 
voorbij. Nog een weekje 
vakantie en het is afgelopen. 
Een nieuwe baan heeft 
Mostapha nog niet. En de 
vraag is of hem dat wel gaat 
lukken, want er komen immers 
heel veel ooievaars-
medewerkers en  
ID-medewerkers op straat te 
staan en ze belanden dan in 
de WW of de bijstand. Geen 
van beide wordt gewaardeerd 
door Mostapha, die het 

allerliefste gewoon bij de Hopjes was gebleven, hij had het naar zijn zin, wij waren blij met 
Mostapha en de kinderen en jongeren, daar kon hij goed mee opschieten. En als je 
kattenkwaad uithaalde, dan was het maar te hopen dat je hard kon lopen, want Mostapha 
ging er achteraan. We 
zullen Mostapha erg 
missen. Wij hopen uiteraard 
dat hij gauw een leuke baan 
vindt, maar mocht het zo 
zijn dat hij na twee maanden 
nog in de bijstand zit, dan 
hopen wij dat hij 
vrijwilligerswerk bij ons komt 
doen. Want Mostapha is 
iemand die zijn dag nuttig 
wil  
Besteden. Maar ook zijn 
collega’s vonden het spijtig 
dat hij weg moest. En er 
volgen nog twee 
ooievaarsmedewerkers, ook 
goede mensen, die zeer 
goed werk verrichten. 



 
 
Soms vraag ik me af waar “ze”, 
mee bezig zijn, het is nou niet 
zo dat deze mensen een 
wereldsalaris hadden als 
ooievaarsmedewerker, ze 
werken betaalt op 
bijstandsniveau. Dus ze hadden 
net zo goed kunnen blijven. 
De Stichting heeft 6 Hopjes in 
de Wijk Transvaalkwartier, op 
ieder Hopje heb je twee mensen 
nodig. Die hadden we, en nu 
missen we er 4, zal men het 
zover laten komen dat wij over 

één of twee jaar alles moeten 
sluiten? We zullen het zien. 
Maar volgens ons is men op het 
Stadhuis een “beetje” 
doorgeschoten met die 
bezuinigingen. “Neem maar 
vrijwilligers voor dit werk”, wordt 
er gezegd. Nou, wij doen al 
jaren onze stinkende best om 
aan vrijwilligers te komen die op 
de containers willen staan bij de 
uitleen van speelgoed. De tijd 
zal het leren. 
 
Mostapha is een zeer 
gewaardeerde medewerker, net 
als de andere mensen die bij de 
Stichting Haagse Hopjes werken.  

 
Als er dan iemand weg moet, 
besteden we daar altijd 
aandacht aan.  
We kwamen dan nu ook op 
woensdag 22 december 
allemaal naar het Haagse 
Hopjes Huisje om het afscheid 
van Mostapha te “vieren”. 
Iedereen deed zijn woordje en 
vroegen aan Mostapha of hij 
vrijwilligerswerk wilde komen 
doen als hij niet erin zou slagen 
om een baan te vinden. 
Mostapha gaat in ieder geval er 
hard tegenaan om een baan te 
vinden, maar daar was hij al 
mee bezig. 



 
Als wij afscheid moeten nemen maken we er altijd wat 
gezelligs van, we hebben dan koffie met gebak, er 
wordt gepraat over Mostapha als collegae, maar 
iedereen maakte zich ook zorgen hoe het verder zal 
gaan, met zoveel mensen die ook ontslagen worden. 
Na veel heen en weer gepraat, kwam onze vismaaltijd 
en Mostapha zijn vrouw had naast heerlijke kip 
pasteitjes ook een lekker toetje gemaakt.  
 
Wij willen Mostapha heel hartelijk danken voor zijn 

inzet en hopen dat hij snel een leuke baan zal vinden. Zijn voorkeur gaat uit naar 
conciërge worden op een Basisschool. Mocht u dit lezen en u zoekt een conciërge, neemt 
u dan contact op met de Haagse Hopjes? Wij zullen zeker Mostapha hiervan op de hoogte 
brengen. 
Nadat we alles hadden afgewassen en opgeruimd kon iedereen naar huis. Van de ene 
kant fijn omdat er een week vakantie aanvast zin, maar ook een beetje treurig vanwege 
het vertrekt van Mostapha. 
 
Joke van den Boomen 
23-12-10   
 

 
 

 


