
 

 

NL. Doet!!!   Eindelijk waren wij een keer aan de beurt…….. 

 
Al jaren doen wij jaarlijks met aan de 
vrijwilligersdag zoals de MADD dagen of 
zoals het nu heet NL. Doet. Nog nooit is 
het zover gekomen dat iemand iets voor 
de Stichting Haagse Hopjes kwam doen 
tijdens deze dagen. Maar dit jaar ………  
2010 ……… op ………. 20 maart 2010 
was het dan zover. En niet zomaar 
iemand, bij ons kwam het pas 

geïnstalleerde Gemeenteraadslid voor 
D66 de heer Joost Sneller. Hij was de 
enige die zich aan had gemeld bij ons. 
Maar zelfs met één persoon zijn we al 
heel blij. Later in de middag, we waren 

bijna klaar, kreeg ik een telefoontje of ik 
nog een klus had voor 8 man. Ja, die 
heb ik wel, dus graag een andere dag, 
als het niet regent.  
 
Dat was gelijk ons probleem, de figuren 

moesten weer teruggezet worden op de 
container, eind vorig jaar zijn ze door een 
brand er af gebrand, de container was 
voor een deel afgebrand tot op het staal. 
Harald Huijser had hem al helemaal 
voorbereid, dus de ondergrond geel en 
groen stond er al op.  
Uit het losse handje tekende Harald een 
voetballer en het inschilderen kon 
beginnen. 



Harald had ook zijn zoon meegebracht, 
dus toch twee vrijwilligers, en deze 
jongen was erg handig in allerlei klusjes.  
 
Maar voordat de grote klus begon toch 
nog even wat drinken en wat lekkers 
eten.  

Lies en Necip waren ook van de partij om 
te zorgen voor de innerlijke mens, ook dat 
is nodig. 

Je krijgt natuurlijk niet iedere dag een 
politicus op bezoek, dus werd nog even 
het een en ander besproken. Met name 
camerabewaking kwam aan de orde, 

zeker op het Joubertplantsoen en het 
Wijkpark Transvaal zou dat, naar onze 
mening niet overbodig zijn. Maar Joost  

 
 
 
 
 
 
had hier een andere mening over en dat mag, 
dat is democratie, maar hij heeft ons toch niet 
over kunnen halen. 
Misschien komen we hier nog eens op terug. 
 
Inmiddels waren ze al behoorlijk aan het 
inschilderen. Mooie speelse kleuren en strakke 
lijnen. Joost deed erg zijn best erop. Van de 
andere kant van de container werd er nog wat 
graffiti verwijderd en wat bijgeschilderd, dus die 
kant was ook weer mooi. Het werd steeds 
duidelijker dat we het niet droog hielden, Harald 



had al een groot zeil gespannen dat de 
boel droog moest houden. 
 
Aan het einde van de dag was het 
resultaat heel goed, de kleuren zagen er 
prachtig uit en iedereen was koud en 
moe en verlangde naar een hete 
douche. 

 
Graag willen wij Joost, Liso  en Harald 
hartelijk bedanken voor deze inzet in dit 
koude natte weer.  
Hopelijk komen er volgend jaar meer 
mensen om onze containers bij te werken. 
Als men regelmatig de troep er af haalt 
dan blijven ze mooi. 
 

Namens de Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
Joke van den Boomen 
 
 

Hartelijk dank Joost, we wensen je veel succes in de Gemeenteraad van Den Haag. 
 

Hopelijk blijft het nog even droog dit weekend, wand dat hebben we echt 

nodig…………????? 


