
 

 

Een feestje om het seizoen in te luiden. 

Alle medewerkers en de op de pleinen werkende vaste vrijwilligers van de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal, waren uitgenodigd voor de welverdiende medewerkers 

BBQ. 

We hadden het feestjes wel 
verdiend, nu het weer mooier 
weer wordt blijven de Hopjes 
op de pleinen weer langer 
open en ook worden er dit jaar 
weer een heleboel activiteiten 
georganiseerd. Op 31 maart is 
het seizoen al van start 
gegaan met een in alle 
opzichten “spetterende” 
kinder-kermis-activiteit. Het 
weer zat helaas niet zo mee. 
Maar een Hopjes medewerker 
laat zich niet tegenhouden 
door een beetje regen, en ook 
tijdens de wintermaanden met 

sneeuw en kou, stonden ze voor de kinderen klaar. Dat is soms best pittig als het 10 
graden vriest. Maar ook al het speelgoed moet tijdens de wintermaanden 
geïnventariseerd, gecontroleerd en vaak ook gerepareerd worden. Ook dat doen de 
Hopjes medewerkers tijdens de winter maanden. Helaas veranderen er ieder jaar 
toch weer enkele fietsjes en 
skeelers van eigenaar. En 
hoewel de medewerkers zeer 
oplettend zijn lukt het 
gewoonweg niet om diefstal te 
voorkomen. Na de drukte van de 
zomermaanden waarin 
duizenden kinderen met ons 
speelgoed spelen is het niet 
meer dan logies dat er veel 
reparatie werkzaamheden zijn en 
net zoals de voorgaande jaren 
konden we ook nu weer heel wat 
fietsjes en ander speelgoed 
afschrijven omdat ze onveilig zijn 
geworden. 

Het goede nieuws daarvan is dat we nieuw speelgoed moeten aanschaffen en dat 
we zo mee kunnen gaan met de rages en trends van het jaar De hopjes hebben zo 
altijd leuk en uitdagend speelgoed voor de kinderen. 



Maar om al dat nieuwe 
speelgoed aan te kunnen 
schaffen en van die grootse 
activiteiten te organiseren, 
moet er achter de schermen 
ook heel veel werk verzet 
worden. Alle activiteiten voor 
het nieuwe jaar worden 
bedacht, uitgewerkt en 
geplant. Hiervoor moet 
subsidie worden ingediend en 
ook de zoektocht naar 
sponsoren gaat van start. Een 
heleboel administratief werk 
dus om al onze plannen ook 
daadwerkelijk te realiseren. 

Daarnaast moeten alle activiteiten en uitgaven van het jaar 2009 verantwoord 
worden. En sturen we een persoonlijke bedankbrief naar de sponsors van het 
afgelopen jaar. Ook is er de druk van het aanleveren van de boekhouding aan de 
accountants en het 
jaarverslag, welke op tijd klaar 
moet zijn. 

En dit is nog maar een klein 
gedeelte van wat er zich 
achter de schermen van de 
Stichting Haagse Hopjes 
afspeelt. Het is ieder jaar 
maar weer de vraag of wij 
genoeg medewerkers hebben 
om de pleinen optimaal te 
kunnen bezetten en ook is het 
ieder jaar weer spannend of 
er genoeg vrijwilligers zijn die 
ons willen helpen om de 
kinderen te kunnen laten 
spelen. Tot nu toe is het nog altijd gelukt  “zij het met heel veel kunst en vliegwerk” 
en flexibiliteit van onze medewerkers, maar het baard ons toch weer zorgen, lukt het 
ons dit jaar ook? 

Zoals u ziet een feestje is hier wel op zijn plaats, gezellig eten en bijkletsen met 
andere medewerkers is soms ook wel eens nodig. 

De BBQ is georganiseerd door onze MBO 4 stageer Sociaal Cultureel Werker, Imane 
Hakam, zij heeft dit feestje voor ons georganiseerd als één van haar 
stageopdrachten. We kunnen niet anders dan haar hier een hele dikke voldoende 
voor geven. Goed gedaan Imane, bedankt namens alle medewerkers van de Haagse 
Hopjes. 

Peggy 

 


