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.

Frits Bloemberg doet mee met MDT!
Frits Bloemberg, directeur van Het Debatbureau, werkt op zijn manier mee aan
het MDT-traject “Jong Geleerd is Jong
Gedaan”. Hij begeleidt met zijn organisatie in de komende twee jaar tijd maar
liefst 180 jongeren door heel het land in
de uitvoering van Tr8-Projecten.

maatschappelijke discussie,” stelt Frits
“bij sommige onderwerpen, zoals het
klimaat, geldt dit des te meer!”. Frits zal
met Het Debatbureau, via verschillende
kanalen, voor het MDT-traject 180 jongeren uitnodigen om een bijdrage te kunnen leveren aan het gedachtengoed;

tieven te verzinnen voor de dingen die zij
nu, door de maatregelen, moeten missen. Deze manier van meedenken, zal
jongeren het gevoel geven dat hun stem
telt en het zal ze daarnaast in staat stellen om zélf het verschil te kunnen maken. Naast deze initiatieven, is Frits natuurlijk altijd bereid om met suggesties te
komen voor nieuwe projecten, maar de
jongeren zijn wel zélf aan zet!
De doelstelling

Allereerst zou het voor HOPE XXL ronduit
geweldig zijn als Frits door heel Nederland meer jongeren kennis laat maken
met het vrijwilligerswerk “. Idealiter
neemt de betrokkenheid van jongeren in
de samenleving hierdoor toe,” deelt Frits
hoopvol “wat we doen is zowel leuk als
leerzaam en het zou daarom mooi zijn
als dit zich als een olievlek over het land
verspreidt.” Voor veel jongeren is het
meedoen een mooie kans om iets te
doen voor de maatschappij op een manier waar je zelf ook wat aan hebt. Dit is
niet de eerste keer dat HOPE XXL hen
dergelijke kansen aanbiedt. HOPE XXL zet
zich al jaren in om haar gedachtengoed
te delen met de rest van de wereld, een
visie van jongeren op een leven waarin
men elkaar helpt en durft mee te denken
en mee te doen. Frits zelf is positief op
● Frits Bloemberg in actie voor HOPE XXL als debattrainer
de koers die de stichting met het MDT
heeft gezet: “Ik ben trots op het werk en
Frits Bloemberg is sinds de start van HO- meedenken én -doen! De meest voornaop de nieuwe mogelijkheden die wij jong,
PE XXL betrokken door, in de uitvoering, me charme van deze nationale werving
maar ook oud, kunnen bieden.” vertelt hij
bij te dragen aan de totstandkoming van van de jeugd zit hem volgens Frits in de
“We zijn in een nieuwe fase beland, maar
de Liemers List, een lange termijnvisie
diversiteit die hiermee gepaard gaat:
deze brengt ons - ironisch genoeg - dichmet 80 concrete aanbevelingen voor een “Nederland is een land dat per regio heel
ter bij onze ‘roots’ dan voorheen.”
betere wereld waarin iedereen zijn of
verschillend is; als de jongeren zich hard
haar leven als goed, met een 8, kan waar- maken voor hun standpunten, kan de
Gezien de aard van Frits’ werk als debatderen. Na zijn opleiding Bestuurskunde
variëteit in perspectieven elkaar juist
trainer en gespreksleider, komt hij bijna
en Geschiedenis in Nijmegen, is Frits als
versterken.”
overal in Nederland. Dat maakt hem de
ondernemer begonnen met Het Debatjuiste man voor een rol om leergierige
De
jongeren
moeten
zo
vrij
mogelijk
gelabureau waarmee hij jaarlijks, in samenjongeren buiten de Liemers te benadewerking met de VARA, de nationale voor- ten worden volgens Frits, maar het kan
ren voor het MDT-traject. Frits laat zich
geen kwaad om ze in eerste instantie te
rondes van Op Weg Naar Het Lagerhuis
dan ook van zijn beste en meest veelzijdiorganiseert. Via dit programma probeert voorzien van enkele handvatten om mee ge kant zien als het gaat om de begeleite werk te gaan. Waar het ‘reguliere’ MDT
hij jongeren meer betrokken te krijgen
ding van jongeren en stimuleert deze
-traject zich af zal spelen in de Liemers
bij de maatschappij en ze uit te dagen
dan ook om hetzelfde te doen: “Durf creen zich voornamelijk zal focussen op de
hun eigen grenzen te verleggen door
atief te zijn, verleg je grenzen!” Naast de
uitrol
van
lokale
Tr8-projecten,
zal
Frits
andermans standpunten proberen te
lokale uitrol van tientallen Tr8-projecten
begrijpen. Deze vorm van maatschappe- het traject een unieke draai geven voor
door de 670 leerlingen van het Candeadeze unieke doelgroep. “Veel van de prolijk bijdragen is kenmerkend voor de
jecten werken per regio
unieke stijl van Frits, die hij in zal zetten
om zijn eigen draai te geven aan het MDT anders,” legt Frits uit
“soms moet er met een
-traject. Deze zomer al zullen de eerste
van de 180 jongeren aanvangen met de- frisse blik naar worden
gekeken om te zorgen
ze buitengewone ervaring.
dat ze elders in het land
Jongeren in de provincies
even goed zullen werken.” Naast de Tr8HOPE XXL heeft in het verleden veel
projecten van de MDTscholenprogramma’s georganiseerd en
menukaart, zal Frits de
gecoördineerd. Deze scholenprogramdoor hem begeleide
ma’s werden opgezet zodat jongeren
jongeren ook voorzien
konden meedenken aan de totstandkovan andere uitdagingen.
ming van de Liemers List. Dit werd onder In tijden van Corona, zal
meer gedaan via conferenties waar de
door de deelnemende
• Het Debatbureau organiseert al jaren het VARA programjeugd werd uitgenodigd om hun stem te jongeren worden meema “Op weg naar het Lagerhuis”
laten horen. Deze, doorgaans, nationale gedacht over hoe de
conferenties hadden als doel om jongeanderhalve meter-samenleving vorm
en Liemers College en de 50 kwetsbare
ren mee te laten denken, spreken en om moet krijgen, zoals Premier Rutte in zijn
jongeren via SKW Westervoort, gaan ook
ze te laten merken dat ze er toe doen in
persconferentie vroeg. Samen met lokale
de 180 ‘nationale’ jongeren, onder begede samenleving. “Het perspectief van
bestuurders, helpen de jongeren mee
leiding van Frits – na de zomer – enthoujongeren is altijd erg kostbaar in de
om aansprekende on- en offline alternasiast van start!

