MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten
ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander.

Anny Huuskes, Coördinator MDT
Anny Huuskes vervult haar rol als MDT
coördinator bij Stichting Kulturhus Westervoort (SKW).
De Westervoortse Anny Huuskes slaat de
handen ineen met het kernteam van het
MDT om zo maatschappelijke verbetering te bewerkstelligen door de gedeelde
inzichten van jong- en oud.
In de vorige editie van de krant is kennis
gemaakt met het MDT-project en het
MDT kernteam. Om het MDT traject ook
aan kwetsbare jongeren te kunnen aanbieden is er gezocht naar een bekwame
partij met specifieke kennis over deze
doelgroep. Anny Huuskes staat met een
leven vol ervaring als vrijwilliger met raad
en daad klaar om de jongeren die deelnemen aan het MDT traject te begeleiden. “Wederkerigheid”, is dan ook dé
term waarmee Anny haar motivatie bondig verwoorden kan; vrijwilligerswerk
loont voor iedereen!

● Anny Huuskes
Eind 2018 ontstond voor Anny Huuskes
de eerste mogelijkheid om deel te nemen aan een maatschappelijk project
vanuit een eerdere trajectronde van het
MDT. Stichting Kulturhus Westervoort,
waar Anny lang vrijwilliger was, faciliteerde het toenmalige project. Het geworven
jongerennetwerk nam deel aan diverse
MDT trajecten. Deze sloten aan op bestaande behoeftes of ontstonden op
eigen initiatief. Het sociaalmaatschappelijk werken is Anny op het lijf geschreven, vandaar dat ze met grote zorg tegen
de vergrijzing binnen de regionale stichtingen aankijkt: “Ik zou graag meer jongeren willen activeren,” vertelt Anny gepassioneerd “jong- en oud hebben veel van
elkaar te leren!” De ervaring en de wijsheid van de oudere vrijwilligers, gepaard
met de frisse blikken en de energie van
de jeugd, vormt volgens Anny een sterk
draagvlak voor het versterken van bestaande en het ontstaan van nieuwe initiatieven binnen De Liemers en zelfs binnen heel Nederland.

• De groep jongeren die de EHBO challenge hebben gedaan:
het EHBO-diploma.

en ervaring op te doen. Om deze reden
wil Anny er ook alles aan doen om de
jongeren het gevoel te geven dat ze gehoord worden. In de zoektocht naar aansluiting bij bestaande initiatieven, stuitte
Anny op stichting HOPE XXL. Bij HOPE
XXL zag Anny hoe deze stichting resultaten behaalde als je jongeren verantwoordelijkheid en vrijheid geeft. Dit sloot
naadloos aan op haar eigen ideeën. Eenmaal in contact met HOPE XXL, ontstond
het idee om een samenwerking aan te
gaan in een nieuw MDT-traject, maar
ditmaal in het kader van de HOPE XXL tr8
-projecten. Anny en SKW zien deze
samenwerking als een mooie kans om
bestaande structuren te verstevigen en
voort te borduren op eerdere ervaringen.
Voor veel jongeren is het volgens Anny
echter niet heel vanzelfsprekend om zich
vrijwillig in te zetten voor een sociaal initiatief. Hoewel veel jongeren graag meehelpen, zou Anny graag zien dat ze zelf
ook initiatief durven te nemen. In de
Coronaperiode is te zien dat veel mensen
op eigen houtje besluiten om, vanuit een
intrinsieke motivatie, mensen te gaan
helpen. “Het zou fantastisch zijn als het
MDT dit ook kan bewerkstelligen!” deelt
Anny optimistisch. De MDT-trajecten zullen de maatschappelijke initiatieven in de
regio stimuleren. Daar ziet U Anny haar
visie op ‘wederkerigheid’ terugkomen: we
hebben elkaar nodig!

● IVA challlenge, Jongeren volgen cursus
Instructie Verantwoord Alcohol schenken
om bardienst taken bij verenigingen te
kunnen doen.

Vanuit haar eerdere MDT traject weet
Anny dat jongeren graag meedoen met
MDT als rekening wordt gehouden wordt
De rol van Anny als MDT-coördinator
met voor hen motiverende factoren als
kent veel kanten, maar kenmerkt zich
voldoende inspraak, het kunnen geven
van eigen invulling en de kans om kennis voornamelijk door een drietal prominen

Het behalen van

te bezigheden; Allereerst zijn het binnen
“haar” MDT-traject 50 kwetsbare jongeren die de tr8-projecten gaan uitvoeren.
Anny faciliteert en ondersteunt deze
doelgroep in hun activiteiten en maakt ze
wegwijs binnen het traject. Aangezien het
lastig is om de doelgroep ‘kwetsbare’
jongeren goed te beschrijven, is het de

● Groep 8 leerlingen organiseren een kerstgala. Gevraagd is om houdbare voeding
voor de voedselbank mee te brengen.
uitdaging voor Anny om breed inzetbaar
te zijn voor de verschillende soorten jongeren die onderdeel zijn van deze doelgroep. Volgens Anny zal het maatschappelijke werken voor deze jongeren voordelig zijn, omdat het ze in staat stelt zichzelf verder te ontwikkelen door kennis en
ervaring op te doen, te leren samenwerken, plannen en interactie te hebben met
professionelen. Anny zal ten tweede ook
aansluiting zoeken met de scholen omdat school en samenleving
volgens haar hand-in-hand
zouden moeten gaan. Ten
derde zoekt Anny constant
nieuwe kansen om de kwaliteiten van de jongeren naar
boven te laten komen, te
benutten en verder te ontwikkelen. Anny stelt haar
netwerk en haar ervaring
open om de jongeren te kunnen faciliteren tijdens de
uitvoering van de projecten.
Het MDT-traject kent veel voordelen voor
zowel de samenleving als de jongeren
die hier onderdeel van zijn. Voor Anny is
het MDT een kans om jongeren te laten
zien dat vrijwilligerswerk substantieel kan
bijdragen aan je eigen ontwikkeling, iets
waar je je hele leven profijt van hebt!

