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Onderwijs 

Project 43: Theo Thijssen op school 

Je gaat in gesprek met docenten, om het literaire werk van Theo 
Thijssen op te nemen in het schoolcurriculum. Thijssens manier 
van lesgeven en omgang met kinderen uit de Jordaan in 1930 is 
ook voor onze tijd nog actueel. Het is de bedoeling van het pro-
ject om op een simpele manier te ‘leren’ van zijn aanpak, om zo 
de kinderen/leerlingen een veilig gevoel te geven op school. 

Partners: Quadraam, Liemers College en Candea College 

MDT-jongerencoach: Stan Nijenhuis 
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Project 69: Achterkamertjesoverleg met de burge-
meester 

Eens per maand nodigt de burgemeester acht willekeurige bur-
gers uit voor een persoonlijk gesprek op zijn kantoor. Je bent 
daarbij aanwezig en praat mee. Deze burgers mogen hun mening 
geven over allerlei onderwerpen. De burgemeester merkt zo hoe 
het gemeentelijk beleid wordt ervaren. Ook kan hij ontdekken 
welke thema’s er in de samenleving spelen. De burgers zullen 
zich beter gehoord voelen door de lokale politiek. In dit project ga 
je het achterkamertjesoverleg opzetten, voorbereiden en uitvoe-
ren.  

Partner: HOPE XXL 

MDT-jongerencoach: Jan de Grauw 
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Project 56: De ideeënambtenaar 

Je gaat samen met anderen in gesprek met een ambtenaar, die 
interesse heeft om ideeënambtenaar te worden. Elke gemeente 
heeft een ambtenaar aan wie burgers opmerkingen en ideeën 
kunnen voorleggen. Het gespreksonderwerp staat geheel open 
en is niet aan formele criteria gebonden. De ambtenaar bekijkt de 
uitvoerbaarheid van het voorstel en schrijft de burger een per-
soonlijke brief om hem/haar te informeren over (eventuele) ver-
volgstappen. Je maakt een plan van aanpak voor de ideeënamb-
tenaar. 

Partners: de Liemerse gemeenten 

MDT-jongerencoach: Jan de Grauw 

Project 64: De Liemerse Senaat/ ambassade 

Je gaat in gesprek over het opzetten van een centraal gelegen Lie-
merse “Senaat”, bijvoorbeeld op de bult van Putman in Wester-
voort. In de senaat kunnen inwoners van De Liemers discussiëren 
over allerhande onderwerpen. Iedereen is welkom in deze ruimte 
en krijgt de kans om mee te doen. Eens in het kwartaal wordt in 
een grote centrale ruimte een speciale zitting gehouden. Bij deze 
zitting zijn de gemeenteraden van de Liemers, vertegenwoordi-
gers van bedrijven en organisaties, en alle geïnteresseerde bur-
gers aanwezig. Gedurende de zitting worden enkele belangrijke 
thema’s voor de regio besproken en krijgt ieder de mogelijkheid 
om mee te bouwen aan een nieuw perspectief. 

Partners: de Liemerse gemeenten  

MDT-jongerencoaches: Daan van de Brug en Stan Nijenhuis 
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Menukaart Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 
 

Beste MDT deelnemer, 

Gefeliciteerd, je hebt gekozen om mee te doen met een landelijk experi-
ment met de naam MDT, Maatschappelijke Diensttijd. De Maatschappe-
lijke Diensttijd is de ontdekkingsreis van jou naar de beste versie van 
jezelf. Een kans voor jou om je talenten te ontdekken, van betekenis te 
zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toe-
komst. Je persoonlijke ontwikkeling en inzet voor anderen maakt onze 
samenleving sterker. De projecten die je binnen dit traject gaat            
bedenken, overnemen en uitvoeren kunnen variëren maar hebben    
allemaal evenveel waarde. Ook hierbij speelt je eigen voorkeur, met het 
oog op je persoonlijke ontwikkeling, een grote rol. Wij zijn blij dat je mee 
wilt doen en hopen dat je wat moois voor jezelf uit dit traject haalt. 

Waar wil je je graag voor inzetten? 

Je kunt een keuze maken uit onderstaande menukaart of zelf een      
project bedenken samen met je MDT- jongerencoach. Jouw coach kan je 
meer vertellen over de inhoud van de menukaart. Het is de bedoeling 
dat je zoveel mogelijk samenwerkt met andere jongeren binnen een 
project. Om makkelijk een keuze te maken hebben we vijf categorieën 
bedacht waar de projecten onder staan: 

 

• Maatschappij en Medemens 
• Gezondheid en Sport 
• Duurzaamheid en Klimaat 
• Politiek en Economie 
• Onderwijs 

 

De projecten in deze menukaart staan allemaal in de TR8-projecten van 
HOPE XXL. Jouw MDT-jongerencoach gaat met je in gesprek over je keu-
ze en kan je informeren over alle TR8-projecten. 

Wanneer je zelf een project wilt starten moet het wel voldoen aan de 
voorwaarden die er gesteld worden aan de TR8-projecten. Jouw MDT-
jongerencoach kan je daar verder mee helpen. 

 

We wensen je bij voorbaat veel plezier en succes toe met je maatschap-
pelijke diensttijd! 

 

HOPE XXL 
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Maatschappij en medemens 

Project 2: Samenwelzijn 

Wanneer je meedoet aan dit project word je gekoppeld aan een 
oudere of een ouder stel. Je gaat minimaal één keer in de week 
op bezoek. Je kunt bijvoorbeeld skypen met de kleinkinderen van 
de betreffende oudere, spelletjes spelen, boodschappen doen, tv 
kijken, kletsen of wat hand- en spandiensten verrichten. Het doel 
is het contact tussen jong en oud bevorderen. Het gaat om de 
ontmoeting. Hierbij leert jong van oud en oud van jong. Jong en 
oud kunnen veel voor elkaar betekenen. Je kunt dit project ook 
met meerderen uitvoeren. 

Partners: Candea College, Liemers College, KBO, PCOB, HOPE 
XXL, gemeenten, Caleidoz, Rode Kruis, STMG, Zonnebloem en   
andere ouderen welzijnsorganisaties 

MDT-jongerencoach: Tika Danée Somer 

Project 3: Liemers Helemaal Goed Courant 

Je gaat meewerken aan een krant voor de Liemers. Deze krant 
wordt gemaakt door jongeren van het Liemers College en het 
Candea College, onder begeleiding van professionele mensen 
met een journalistieke achtergrond. Je schrijft vanuit een positie-
ve toon. Je informeert de liemerse gemeenschap over de diverse 
HOPE XXL TR8-projecten, naast het reguliere lokale nieuws. Je 
wordt voor een deel ook gekoppeld aan senioren die willen   
meewerken aan de krant. 

Partners:  Candea College, Liemers College en de stichting    
Daadkr8 Media 

MDT-jongerencoach: Ted Prost 
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Politiek en Economie 

Project 11: Bangladesh, The Peoples Partnership 

Je wordt betrokken bij de samenwerking tussen jonge Banglades-
hi en jongeren van het Liemers College en Candea College. Je gaat 
in gesprek met de leerlingen van de liemerse middelbare scholen 
en jongeren in een regio van Bangladesh over de doelen en gren-
zen van de samenwerking tussen Bangladesh en Nederland. Jullie 
gaan als eerste het samenwerkingsverband aan. Doe je mee? 

Partners: HOPE XXL en de scholen in de Liemers 

MDT-jongerencoach: Daan van de Brug 

Project 20: VN-Veiligheidsraad op school 

Je volgt de agenda van de VN-Veiligheidsraad en gaat deze ont-
wikkelingen als schaduw-veiligheidsraad nabootsen. Twintig leer-
lingen binnen elke scholengemeenschap verdiepen zich concreet 
in de handel en wandel van de Veiligheidsraad. 

Partners: Geschiedenis- en Maatschappijsectie van het Liemers 
College en het Candea College. 

MDT-jongerencoaches: Tika Danée Somer en Daan van de Brug 

Project 53: Experimenteren met E-democracy 

Je gaat samen met anderen in gesprek met de gemeenteraadsle-
den. De gemeenteraad wil iets opzetten met betrekking tot jonge-
ren-democratie. Je gaat in gesprek over de bedoeling en de mo-
gelijke uitvoering van hun ideeën. 

Partners: gemeenten en gemeenteraadsleden in de Liemers 

MDT-jongerencoach: Daan van de Brug 
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Project 95: Duurzame (kerst) markt 

Eens per jaar wordt er in december een duurzame (kerst)markt 
gehouden. Deze markt promoot het gebruik van duurzame pro-
ducten. Het moet een combinatie zijn van spelletjes, eten en een 
markt. De kerstmarkt wordt georganiseerd op de scholen die bij 
HOPE XXL betrokken zijn. Duurzaamheid wordt gepromoot en het 
aanbod in de stalletjes is vegetarisch. De kerstmarkt moet infor-
matie geven over het gemak van duurzaam leven en is ook be-
stemd voor de mensen die in de omgeving van de school wonen.  

Vorig jaar werd op het Rhedens Lyceum in Rozendaal voor het 
eerst een duurzame kerstmarkt uitgevoerd. Wie organiseert het 
dit jaar? 

Partners: het Rhedens Lyceum 

MDT-jongerencoaches: Stan Nijenhuis en Jan de Grauw 
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Project 4: Duiven in vuur en vlam voor Vrede 

Je doet op 5 mei mee aan een project in het centrum van Duiven. 
Het project gaat over de organisatie van een programma op het 
Remigiusplein en DE OGTENT. Er staat heel wat op het program-
ma: een film, een lezing en muziek door GevelConcert, een foto-
expositie en veel vuur met de Vredesvuurwachter van Duiven. 
Hiermee houd je het oorlogsverleden in gedachten, maar ook het 
feit dat wij in het begin van de 21ste eeuw in vrede, vrijheid en 
welvaart kunnen leven. Wij hebben daar betrekkelijk weinig voor 
hoeven doen. 

Partners: Loopgroep FRoS, DE OGTENT, HOPE XXL, Bibliotheek, 
Candea College, LHD, Muziekscholen, fotografe Anne Makaske en 
Jan Terlouw 

MDT-jongerencoaches: Daan van de Brug en Stan Nijenhuis 

Project 8: Beiderboeken als tijdscapsules 

Wat zijn jouw dromen voor de toekomst? In dit project schrijf je 
over je verwachtingen voor jezelf en de wereld en je legt deze  
vervolgens vast in een tijdscapsule. De tijdscapsule is een kistje in 
de vorm van een boek. Deze wordt ‘gevuld’, verzegeld en voor 
vijftien jaar opgesloten in een Beiderboekenkast. Na vijftien jaar 
mag een ander het boek openen, de inhoud hebben en start het 
proces voor weer opnieuw voor een periode van vijftien jaar. 

Partners: HOPE XXL en vooralsnog DE OGTENT 

MDT-jongerencoach: Stan Nijenhuis 
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Project 10: Empathiebevordering E=MC2 

Je vraagt de burgers van de Liemers om extra aardig te zijn in het 
leven van alledag. Probeer dat onder de aandacht te brengen. 
Het gaat dan om het volgende: geef af en toe een compliment 
aan de buschauffeur, de cassière of een docent. Geef net wat 
meer voorrang in het verkeer, groet je voorbijganger, ruim de 
rondvliegende plastic zak in het winkelcentrum op. Vraag iemand, 
die je wat minder goed kent maar vaak alleen is, om een keer 
mee te eten. Vraag of je boodschappen kunt meebrengen voor 
de oudere buurvrouw in je straat. Glimlach wat meer als je    
rondloopt.  

Partners: alle mensen in de Liemers  

MDT-jongerencoach: Tika Danée Somer 

Project 17: Voorzittersdiner 

Eén keer per jaar wordt er in elke gemeente van De Liemers een 
diner georganiseerd, waarvoor alle voorzitters van (niet commer-
ciële) verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd. Zonder 
een agenda of programma treft men elkaar aan tafel. Tijdens het 
voorzittersdiner is er ruimte om op speelse wijze kennis te maken 
met de andere gasten. Dit kan gebeuren in spelvorm of via een 
quiz waardoor men elkaar beter leert kennen. Er kunnen zo     
netwerken en  samenwerkingsverbanden ontstaan die de regio 
mooier maken. Je organiseert samen met anderen dit diner met 
als doel de samenwerking te bevorderen door mensen  informeel 
bij elkaar te brengen. 

Partner: De Liemers Helemaal Goed Courant  

MDT-jongerencoach: Jan de Grauw 
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Project 84: Een boom voor een jarige 

Het klimaat verandert, dat is duidelijk. Er zijn warmere zomers, 
smeltende ijskappen en uitstervende dieren. Een van de manie-
ren om klimaatverandering tegen te gaan is het planten van      
bomen. Er zijn heel veel bomen nodig voor dit idee. Daarom stel-
len we voor, dat voor elke jarige leerling een boom wordt           
gepland. Als er bijvoorbeeld op een school 1000 VWO leerlingen 
zitten, zullen die voor 1000x6 (de jaren dat ze op school zitten) 
6000 bomen zorgen. Dit is een klein begin, maar altijd beter dan 
niets. Jij organiseert samen met anderen dit project. 

Partner: HOPE XXL 

MDT-jongerencoach: Stan Nijenhuis 

Project 85: de Liemers groeit en bloeit 

"Duizend bloemen bloeien!" Dit project gaat over bloemen maar 
ook over bijen. In de gemeente Duiven hebben imkers, hoveniers 
en vrijwilligers een belangrijk doel voor ogen: bijen terug in de na-
tuur! Wanneer je aan dit project meedoet, help je mee bij het 
zaaien en mag je de bloemenvelden onderhouden. Goed voor de 
bijen, goed voor de natuur en goed voor de mensen! Alle hulp is 
welkom, doe je mee? 

Partners: Groei en Bloei De Liemers 

MDT-jongerencoach: Ted Prost 



 18 

Project 54: Voedselbank(et) 

Eetcafé “Bij de buren” meldt bij de lokale voedselbank wanneer 
bepaalde maaltijden bijna over de datum gaan. De voedselbank 
belt cliënten op met de vraag of zij op zeer korte termijn gelegen-
heid hebben om deze maaltijd te nuttigen in het eetcafé. Bij deze 
gratis maaltijd wordt ook een gratis drankje aangeboden. Deze 
etentjes zullen vóór de drukke periode van het restaurant plaats-
vinden (dus vóór 17.00u), zodat het restaurant vervolgens de vol-
ledige capaciteit heeft voor de reguliere klanten. Je gaat eetcafé 
‘Bij de buren” helpen om deze actie te realiseren. 

Partner: eetcafé “Bij de buren” 

MDT-jongerencoaches: Stan Nijenhuis en Maarten van Assendorp 

Project 57: de Liemerse moestuin 

Je werkt mee in een Liemerse moestuin, bestemd voor alle inwo-
ners van de Liemers. De moestuin is van iedereen, dus iedereen 
mag meedoen in de tuin. Van een deel van de oogst wordt een 
diner gekookt voor alle werkers. Het overige deel wordt beschik-
baar gesteld aan de voedselbank. Vooral mensen die van een uit-
kering leven of gebruik maken van de voedselbank worden uitge-
nodigd om mee te werken. Het doel hiervan is om de samenwer-
king en saamhorigheid onder de inwoners van de Liemers te be-
vorderen. 

Partner: Seniorenbrigades 

MDT-jongerencoach: Maarten van Assendorp 
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 Project 19: Oecumenische bijeenkomsten 

Samen met mensen van diverse religies en niet-religieuzen,      
organiseer je bijeenkomsten waar men elkaar vertelt over ieders 
opvattingen. Het doel is om tot meer begrip voor elkaars religie/
gedachtegoed te komen. 

Partners: alle levensbeschouwelijke organisaties in de breedste 
zin van het woord 

MDT-jongerencoach: Daan van de Brug 

Project 26: Straight to 8 world game 

 Je ontwikkelt samen met anderen een gezelschapsspel, digitaal 
(op de computer) of analoog (als bordspel). Het doel is om het   
leven en “8” te kunnen geven aan het einde van de 21e eeuw. 

Partners: HOPE XXL en spelletjesfabrikanten 

MDT-jongerencoach: Stan Nijenhuis 

Project 33: De gelukkige samenleving “Quick guide 
to 8” 

Je gaat een (geschenken)boekje maken met ideeën voor een     
gelukkige samenleving. Het doel is om mensen te helpen met 
eenvoudige suggesties om duurzaam gelukkig te worden. 

Partners: uitgeverij Leo Bormans en HOPE XXL  

MDT-jongerencoach: Jan de Grauw 
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Project 37: Uniek 

Je organiseert één keer per maand bijeenkomsten voor mensen 
met een lichte (verstandelijke) beperking. Door het gezamenlijk 
ondernemen van activiteiten kunnen deze mensen elkaar      
makkelijk ontmoeten. 

Partner: Uniek (Miranda Blomsma) 

MDT-jongerencoach: Tika Danée Somer 

Project 51: Kringkiosken 

Je gaat bedenken hoe je gratis boeken en speelgoed beschikbaar 
kunt stellen in de Liemers. Mensen kunnen dan vrijblijvend lenen. 
Volwassenen en kinderen kunnen boeken en speelgoed achterla-
ten voor anderen, die het wellicht beter kunnen gebruiken.  

Partners: HOPE XXL, Cultuurcentrum De Ogtent en theepaviljoen 
Horsterpark 

MDT-jongerencoach: Ted Prost 

Project 66: Nudging 

Het experimenteren met nudging kan mensen in de Liemers     
helpen om goede keuzes te maken. Jij kunt ze daarbij helpen. Je 
gaat je verdiepen in wat nudging is en komt eventueel samen met 
anderen tot voorstellen. Wanneer het mogelijk is, voer je ze ook 
uit.  

Partners: HOPE XXL, overheden, politieke partijen en burgers 

MDT-jongerencoach: Ted Prost 
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Project 18: Zwerfontvuilers 

Je werkt mee aan de volgende actie: iedereen wordt opgeroepen 
om eens per week  zwerfvuil op te rapen en het daarna in de 
dichtstbijzijnde prullenbak te gooien. Dit zal ervoor zorgen dat de 
leefomgeving schoner en aantrekkelijker wordt en het zorgt ook 
voor een goed gevoel. Zowel voor degene die opruimt, als voor 
degene die door de schone omgeving wandelt. 

Partner: GoClean de Liemers 

MDT-jongerencoach: Maarten van Assendorp 

 Project 24: Stimuleren rood en blauw kraanwater 

Je maakt een plan waarin het gebruik van niet-gebotteld kraanwa-
ter wordt gestimuleerd. Denk aan restaurants, die kraanwater 
gratis beschikbaar kunnen stellen. Je gaat in gesprek met restau-
rants om dit te realiseren. Daarnaast wordt het gebruik van      
Sodastream bevorderd, zodat er geen overbodig transport is van 
water in gebieden waar water uit de kraan goed drinkbaar is.  

Partners: watertoeleveringsbedrijven en producenten zoals       
Sodastream. 

MDT-jongerencoach: Maarten van Assendorp 
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Duurzaamheid en klimaat 

Project 9: Stroomlijners 

Je werkt mee aan de ontwikkeling van een app voor jongeren om 
binnen het gezin en bij anderen, energiebesparende maatregelen 
te realiseren. Via deze app, die verbonden is met de Slimme     
Meter, kun je bijhouden hoeveel de energiebesparing oplevert. 
Verder kun je via de app offertes aanvragen bij lokale bedrijven 
voor verregaande maatregelen om energie te besparen. Je kunt 
dan denken aan een andere ketel, zonnepanelen, isolatie en    
dergelijke.  

Partners: Groene Allianties de Liemers, Alliander en bedrijven 
aangesloten bij Lindus 

MDT-jongerencoach: Maarten van Assendorp 

Project 13: Gratis gemeentelijk vegetarisch kook-
boek 

Je vindt het belangrijk om minder vlees te eten. Maak een ge-
meentelijk kookboek voor alle belangstellende burgers. Dit kook-
boek wordt samengesteld door de inwoners van de gemeente, zij 
leveren de recepten aan. Het is ook mogelijk om recepten bij     
restaurants te verzamelen. 

Partners: gemeente, restaurants (smakelijke recepten van chef-
koks) en burgers. 

MDT-jongerencoach: Maarten van Assendorp 
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Project 88: T-day 

Earl Grey, Rooibos of groene thee? Op T-day worden mensen    
uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan en samen thee te 
drinken.  Een oudere met een jongere, een buurman met een 
buurmeisje of buurjongen, maar het mag ook iemand zijn die je 
zelf op het oog hebt. Je organiseert deze T-day, zorgt voor de    
uitnodigingen en je zorgt samen met anderen voor een goede 
sfeer en een fijne middag. 

Partner: de Vlindertuin 

MDT-jongerencoach: Ted Prost 

Project 89: Een punt voor een docent 

Dat leraren meer waardering verdienen is de laatste jaren wel 
duidelijk geworden. Met de hoge werkdruk door overvolle       
klassen en een lerarentekort is dit beroep meer dan ooit een    
heuse topsport geworden. In dit project ga je de docent in het 
zonnetje zetten! Ook zij krijgen een punt. Maar in dit geval is het 
een taartpunt of een pizzapunt om je waardering uit te spreken. 
Je organiseert deze actie met anderen.  

Partners: Liemers College en Candea College 

MDT-jongerencoach: Tika Danée Somer 
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Project 90: Uitzendbureau voor jongeren 

Je gaat je inzetten voor goede doelen en daarmee zet je je in voor 
de samenleving. Greenpeace, KIKA of de Nederlandse Brandwon-
den Stichting, het maakt niet uit; goede doelen kunnen het geld 
goed gebruiken. Je helpt mee om het uitzendbureau op te zetten 
en je legt de contacten met goede doelen organisaties voor       
opdrachten. Je kunt je ook inzetten als collectant. Als het maar 
een stichting is met een vergunning. 

Partners: goede doelen organisaties 

MDT-jongerencoach: Jan de Grauw 

Project 91: Junior Senior Wissel 

Met dit project willen jongeren en ouderen een kijkje geven in de 
belevingswereld van de ander. Jij gaat deze actie samen met     
anderen organiseren en natuurlijk ga je meedoen! Je gaat een   
hele dag van leven wisselen. Het is een uitdaging om dat voor   
zoveel mogelijk koppels te organiseren. Natuurlijk moet er        
rekening worden gehouden met de mobiliteit van de ouderen, 
maar de uitdaging voor jou is om hier zoveel mogelijk uit te       
halen. Na de “switch” dag hebben de ouderen en jongeren een 
ontmoeting en praten over hoe de dag is geweest. Hierdoor zal er 
meer waardering voor elkaar komen en zo hopelijk ook een    
minder grote kloof tussen jong en oud. Het wordt een onvergete-
lijke dag voor jong en oud. 

Partners: Ouderenorganisaties, Candea College en Liemers Colle-
ge 

MDT-jongerencoach: Tika Danée Somer 
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Project 92: Duurzame en gezonde schoolkantine 

Een schoolkantine is de plek waar iedereen samenkomt op 
school. Vriendschappen worden gesmeed en ruzies uitgesproken. 
En dat alles tijdens het eten van een zelf belegde boterham. Of, 
en daar gaat dit project over, iets uit de kantine. Het is de bedoe-
ling dat het broodje uit de kantine lekker, maar ook gezond 
wordt. Je gaat je inzetten voor een duurzame en gezonde school-
kantine samen met anderen. Je kunt ook producten uit de streek 
op de kaart zetten.  

Afgelopen jaar is er op het Rhedens in Rozendaal aandacht be-
steed aan dit project. Er is bijvoorbeeld een vegetarische dag in 
de kantine georganiseerd. Bij dit project kun je het zo gek maken 
als je wilt en de “sky is the limit”. Wil je een volledig gezonde en 
lokale kantine? Ga ervoor! 

Partners: Candea College, Liemers College en het Rhedens         
Lyceum 

MDT-jongerencoaches: Stan Nijenhuis en Jan de Grauw 

Project 96: Ondersteuning lokale sportclubs en ver-
enigingen 

Ben je één van de vele sportende jongeren? Dan is dit misschien 
een project voor jou. Bij dit project ga je binnen jouw sportvereni-
ging aan de slag met een van de vele taken. Wat je precies wilt en 
gaat doen ligt aan jou. Maar waar je aan kunt denken is het vol-
gende: het fluiten van jeugdteams, het trainen van jeugdteams, 
helpen in de kantine, het kalken van de lijnen en nog veel meer. 
Maar je kunt je ook inzetten bij andere lokale verenigingen. 

Partners: lokale sportclubs en verenigingen in de Liemers 

MDT-jongerencoach: Daan van de Brug 
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Project 78: 25 goed gelukt plekken 

Je gaat samen met anderen in gesprek met de gemeente. Het is 
de bedoeling dat elke Liemerse gemeente 25 officiële “goed ge-
lukt plekken” aanwijst. Hiermee kan de gemeente bijzondere     
locaties binnen haar grenzen voor het voetlicht brengen. De     
gemeente (of regio) kan vervolgens een toeristenboekje uitgeven 
waarin deze plaatsen zijn opgenomen, inclusief verdiepende     
informatie. 

Partners: HOPE XXL en gemeenten 

MDT-jongerencoach: Maarten van Assendorp 

Project 83: DUO fietsen  

Stichting DuoFiets heeft de ‘DuoFiets’ bedacht. Ouderen en min-
dervaliden kunnen met behulp van deze fiets genieten van de   
natuur en daarbij zijn ze ook nog eens in beweging! In dit project 
word je ingezet om samen met de mensen uit de doelgroep op 
de fiets te stappen. Dit doe je niet zomaar, hiervoor moet je een 
certificaat halen dat goed staat op je CV. Hiermee word je een 
officiële DuoFietser. Daarnaast word je ook uitgenodigd om     
nieuwe ideeën voor routes te bedenken.  Stichting DuoFiets is   
relatief jong, dus alle hulp om dit initiatief verder te ontwikkelen 
is van harte welkom. Doe je mee? 
 
Partner: Stichting Duo fiets 
 
MDT-jongerencoach: Ted Prost 
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Project 93: MORB 

Alain Dikken en Stan Nijenhuis hebben vanaf 2018 tot 2020 ge-
werkt aan een fotoboek met de naam Marble Or Bronze WTF 
(Marmer of Brons ‘wat maakt het uit’). In dit boek worden 10    
historisch bekende beelden uitgebeeld door deze jongens. Het 
fotoboek heeft de insteek dat marmer of brons, wit of zwart, niet 
uitmaakt voor het beeld of de mens. Wanneer je kiest voor dit 
project ga je aan de slag met de ideeën uit het boek. Je kunt een 
expositie organiseren, kleding verkopen en aan de hand van dit 
boek een discussie organiseren op je school over het thema. 

Partner: HOPE XXL 

MDT-jongerencoach: Stan Nijenhuis 

Project 97: Onderhoud Fort Geldersoord 

Park Fort Geldersoord ligt op de plek waar vroeger fort Gelder-
soord stond. Het fort was een verdedigingswerk dat water uit de 
Rijn kon inlaten, om het achterliggende gebied tussen               
Westervoort en Doesburg onder water te zetten. Het park wordt 
nu slecht onderhouden. Wanneer je voor dit project kiest ga je 
aan de slag met het onderhoud van het park. Van een overwoe-
kerd geheel maak jij er een nette omgeving van. Iets waar de 
buurt en jij trots op kunnen zijn. 

Partner: HOPE XXL 

MDT-jongerencoaches: Ted Prost en Stan Nijenhuis 
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Project 100: Onderhoud Fort Westervoort 

Fort Westervoort, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog als een 
van de eerste Nederlandse plekken de confrontatie met Duits-
land werd aangegaan, ligt er maar verlaten bij. Dat kan anders! 
Stel je voor dat jij zelf een rondleiding kunt geven door het fort. 
Misschien kun je wel delen van de Nederlands-Duitse confronta-
tie naspelen. Helaas is het fort niet in perfecte conditie, dus zul je 
eerst de handen uit de mouwen moeten steken. Van onkruid  
wieden tot het herstel van de natuur en de bouwwerken. De    
jongerencoach kan jullie helpen om te komen tot een optimale 
‘Fortploeg’! Wie weet vinden we wel een landmijn of een granaat, 
wie zal het zeggen?   

Partner: HOPE XXL 

MDT-jongerencoaches: Ted Prost en Stan Nijenhuis 

Project 101 : Impact corona crisis op jongeren 

In dit project doe je onderzoek onder leeftijdsgenoten naar de 
impact van de corona crisis op jongeren. Hoewel minder snel ziek 
dan ouderen heeft de corona crisis grote gevolgen voor het dage-
lijks leven van jongeren. Hoe worden jongeren op een cruciaal 
moment in hun ontwikkeling geraakt door deze crisis? En op    
welke wijze kunnen jongeren zich op een veilige wijze inzetten 
voor de samenleving als alle beperkende maatregelen langer van 
kracht zijn of onverhoopt terugkeren in het najaar? Ook onder-
zoek je wat jongeren in hun provincie belangrijk vinden qua 
maatschappelijke onderwerpen om breed bespreekbaar te      
maken vanuit de jongere generatie. Én op welke wijze dit op een 
aansprekende manier gedaan kan worden, zowel offline als      
online. 

Partners: het Debatbureau en HOPE XXL 

MDT-jongerencoach: Frits Bloemberg 
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Gezondheid en sport 

Project 32: Gemeentelijk vuurwerk 

Elk jaar met oud en nieuw wordt er een groots gemeentelijk vuur-
werk georganiseerd, dat uitgevoerd wordt door een professioneel 
bedrijf, zodat burgers zelf uiteindelijk geen vuurwerk meer afste-
ken in de toekomst. Hierdoor vallen er minder slachtoffers, wordt 
het vuurwerk mooier en wordt de milieuvervuiling verminderd. Je 
zet je in voor de organisatie van dit project. 

Partners: HOPE XXL en uitgeverij Leo Bormans  

MDT-jongerencoach: Stan Nijenhuis 

Project 44: Preventieve leefstijl bevordering kin-
deren 

Je gaat een plan maken samen met partners om overgewicht bij 
kinderen tegen te gaan. Ga met kinderen aan het werk om       
overgewicht te verminderen. 

Partners: Ziekenhuis Rijnstate en schoolartsen 

MDT-jongerencoach: Daan van de Brug 

Project 49: Omgaan met sociale druk en sociale me-
dia 

Het tegengaan en voorkomen van sociale druk veroorzaakt door 
telefoongebruik met name bij jongeren is actueel. In dit project 
zet je je in, om onderzoek te stimuleren om deze ongewenste 
druk bespreekbaar te maken. Hiervoor ga je in gesprek met      
experts vanuit de opvatting dat het geen “echte ziekte” is.  

Partners: leerlingen en docenten van de scholen en ziekenhuis 
Rijnstate  

MDT-jongerencoach: Tika Danée Somer 


