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.

Het Candea Schoolteam8
Het Schoolteam8 van het Candea College
in Duiven zit vol met energie om werk te
maken van het MDT-traject en enkele
jongeren delen hun kijk op de regionale
toekomst van maatschappelijk werken.
Het MDT-traject laat, gezien de internationale crisis, nog héél even op zich wachten, maar gelukkig staan er meer dan
voldoende jongeren klaar om – wanneer
ze weer mogen – vol van start te gaan.
De Coronaperiode heeft, voor jong- en
oud, veel kansen met zich meegebracht
om elkaar te helpen en de regio van
dienst te kunnen zijn. Denk hierbij aan
het, voor een ander, doen van boodschappen of het, op afstand, vermaken
van eenzame groepen mensen. Het
Schoolteam8 van het Candea College,
bestaande uit welwillende en gemotiveerde jongeren, zet zich al jaren lang in
om het verschil te kunnen maken. Ze
kunnen haast niet wachten om deel te
mogen nemen aan de tr8-projecten die
HOPE XXL hen faciliteert.

aantrekkelijker worden gemaakt voor
een grotere groep leerlingen. “Het
Schoolteam8 zal dus een soort upgrade
krijgen,” deelt Thorben enthousiast “het
wordt straks breed getrokken en daaruit
zal blijken dat meer leerlingen ontdekken
hoe leuk het is om projecten op te zetten!” Stijn sluit zich bij de woorden van
Thorben aan: “Daarnaast kunnen wij ons
maatschappelijk werken ook beter structureren,” zegt hij “straks kunnen we onder schooltijd ook veel doen!”

op hun latere leven. Totdat het zo ver is,
hebben de leden van het alsmaar groeiende Candea Schoolteam8 natuurlijk
vooral hartstikke veel schik met elkaar.
Hoop voor het MDT

De jongeren geloven dat MDT hen veel
zal brengen op het gebied van kennis en
mogelijkheden. Ieder heeft zo zijn eigen
dromen en verwachtingen bij dit revolutionaire experiment dat maatschappelijk
werken een nieuwe fase in tilt. “Jongeren
kunnen nog meer een nuttig deel gaan
Joëlle, nog een fanatieke schoolteamer,
geeft aan veel zin te hebben in de nieuwe uitmaken van de maatschappij.” begint
fase van het vrijwilligerswerk. “Met meer Joëlle “het MDT traject biedt jongeren
een kans op een mooie ervaring en het
mensen en meer tijd, kunnen wij de
grootste en meest mooie projecten waar- feit dat je een vergoeding krijgt, maakt
maken!” zegt ze enthousiast. “We hebben het voor nog meer jongeren interessant
in het verleden met liefde veel tijd gesto- en mogelijk om mee te doen” Stijn leeft
zelf heel erg naar de ‘8’ van HOPE toe:
ken in projecten zoals de fontein, maar
“MDT zal onze moeite nog meer belonen,
nu zullen wij sneller tot een goed resulmede omdat onze projecten zo nog meer
taat kunnen komen.” Joëlle is daarnaast
impact hebben op de wereld om ons
ook optimistisch over het door haar be-

Oorsprong van het Candea Schoolteam8
Tijdens de ‘Nacht van de Acht’, zijnde een
brainstormnacht dat in oktober 2018
door HOPE XXL in het Huis der Provincie
in Arnhem werd georganiseerd, werden
jongeren in de regio enthousiast gemaakt om op hun school als een Schoolteam8 een bijdrage te leveren aan de
uitvoering van verschillende tr8projecten. In de maanden die volgden,
trokken jongeren van het Candea Schoolteam8 de kar om de leefomgeving voor
mensen een stuk prettiger te maken
door onder andere het zaaien van bloemen voor de bijen, het organiseren van
een kennismakingsdiner voor lokale
stichtingen en door samen te werken aan
de totstandkoming van de Nederlands
hoogst spuitende fontein in het Horsterpark, genaamd “Het ouwe vertrouwen,
De Jan Terlouw Fontein”, die zondag 6
september door Jan Terlouw zelf wordt
geopend. Docenten faciliteren in dit geval alleen, want het zijn de jongeren zelf
die hier het echte werk verrichten! Dit
alles klinkt veelbelovend voor fanatieke
deelnemers aan een toekomstige MDTtraject waarmee na de zomervakantie
van start wordt gegaan. De 16 leerlingen
van het Candea Schoolteam8 werken
zich tot op de dag van vandaag (in hun
vrije tijd!) al een slag in de rondte om de
mooie initiatieven waar te maken. Het
MDT zal deze betrokkenheid mogelijk
versterken aangezien MDT deelnemers
een kleine geldelijke compensatie gaan
krijgen voor hun harde werken. “Stilzitten
houden wij niet van, ikzelf al helemaal
niet.” vertelt Stijn, een ervaren lid van het
Candea Schoolteam8.
Het Schoolteam8 binnen MDT
Het MDT zal volgens de jongeren als een
welkome toevoeging komen, want zo
wordt hun club veel beter zichtbaar binnen de school. De jongeren geven aan te
hopen dat ze meer gedaan kunnen krijgen als de maatschappelijk projecten

● De jongeren van het Candea Schoolteam8
schreven resultaat: “Morgen zijn we verder dan we vandaag waren, zolang wij
samen onze schouders er maar onder
blijven zetten.” vertelt ze verder “Het
eindresultaat mag er altijd zeker wezen
en daar zijn wij met zijn allen dan ook erg
trots op!”
Van chocomelk schenken tot het organiseren van een jongerenparlement; de
ervaring van het Schoolteam8 komt in
vele vormen. De jongeren zijn er dan ook
zeker van dat hun ervaring hen helpen
zal om veel projecten tot een mooi eind
te brengen. “Je leert als persoon veel
over hoe je zelf het verschil maken kan,”
voegt Thorben toe “HOPE XXL en de tr8projecten hebben mij geholpen nieuwe
mensen te leren kennen en om nieuwe
vaardigheden te leren, zoals het organiseren. Naast de door Thorben genoemde
punten, zal een MDT-traject ook positief
prijken op het CV van de deelnemende
jongeren. Bovendien zal de opgedane
ervaring een positieve uitwerking hebben

heen.” legt Stijn betrokken uit “De ‘8’ van
HOPE XXL geeft ons toch iets moois om
naar te streven!” Thorben spreekt van
alle jongeren nog wel het allermeest uit
intrinsieke motivatie: “Ik vind het gewoon
leuk, zo simpel is het!” lacht hij “Het vrijwilligerswerk loont voor alle partijen en
straks krijg ik er ook nog geld voor, hoeveel beter kan het worden?”
Conclusie
Al met al wordt er dus al veel gedaan
voor de regio, hier mogen wij het Candea
Schoolteam8 voor bedanken. Het MDTtraject gaat nog veel meer nieuwe kansen creëren om van De Liemers de gelukkigste regio van Nederland te maken.
“We maken nu al zo veel leuke dingen
mee, laat staan straks.” vertelt Joëlle nog.
Advies en hulp is van harte welkom,
maar het is voor de coaches oppassen
geblazen om niet in de weg te staan wanneer dit super gemotiveerde Schoolteam8 zich naar de volgende fase van het
vrijwilligerswerk gaat snellen...

