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Vorige maand (18-5) kwam Transvaal uitgebreid in beeld in een rapportage 

van Nieuwsuur. Aanleiding is de vraag die breed maatschappelijk speelt of 

door arbeidsmigratie de krapte op de arbeidsmarkt tegen kan worden 

gegaan. In Transvaal en Laak waar veel van deze migranten woonruimte 

vinden, leidt dit tot onbegrip en ergernis. De draagkracht van deze wijken is al 

lang geleden en al vele malen overschreden.   

 

Bewoners van Transvaal ervaren in toenemende mate onveiligheid en 

verloedering van hun wijk. Door overbewoning – 5 mensen op een kamer, 10 

in een appartement – gaan de migranten de straat op. Vechtpartijen en 

openbare dronkenschap zijn geen uitzondering. Speelplekken zoals het 

Kaapseplein veranderen in hangplekken, die als onveilig en vies worden 

ervaren. Algemene voorzieningen zijn gebaseerd op het officiële aantal 

inwoners. Dat er zo’n anderhalf keer zoveel mensen in de wijk wonen, zorgt 

ervoor dat van alles te kort is. Containers zitten bijvoorbeeld voortdurend vol. 

Mede daardoor belandt schandalig veel vuil op straat.    

 

Dit is het begin van een langer 

artikel dat onder de titel 

’Bruggen bouwen & begrip 

oefenen’ terug te vinden is op 

onze website: 

www.hoopvoltransvaal.nl. 

 

De betreffende Nieuwsuur 

rapportage is te vinden via deze 

link (vanaf 13:50).  

Tweedehands kinderkledingwinkel & huiskamer Kaapseplein 

Op het Kaapseplein zouden we heel graag starten met een ontmoetingsplek 

en winkel voor tweedehands kinderkleding. We komen nog wat moeizaam 

door het proces van projectplan & fondsaanvragen heen. Mocht iemand 

daarbij willen helpen, we komen graag met je in contact! 

 

Update Kidsclub 

Eind februari mochten we de Kidsclub weer op starten. Dit heeft zich 

ondertussen ontwikkeld tot een stabiele club, waar elke twee weken circa 10 

kinderen op af komen met heel verschillende achtergronden. 

  

Meedanken en –bidden 

 We bidden voor veiligheid van mensen in de wijk en een verbetering 

van de leefbaarheid, ook voor een toename van onderling begrip. 

 We bidden om recht voor arbeidsmigranten waar zij uitgeknepen 

worden.   

 We bidden of God mensen in de wijk aan het zoeken wil brengen naar 

Hem. En dat wij dan ook klaar mogen staan, mocht er op ons een 

beroep worden gedaan. 

 We zijn erg dankbaar voor de ontwikkelingen rondom de Kidsclub. We 

bidden of God de club gebruikt om de kinderen te zegenen. 

 We bidden om een eigen locatie/gebouw in de wijk om meer 

herkenbaar aanwezig te kunnen zijn. 

 

Een hartelijke groet, 

Erwin, Dinara en Dick 

https://www.hoopvoltransvaal.nl/?page=nieuws&id=45
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/18-05-2022/VPWON_1334533

