MDT NIEUWS
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.

Tr8-2D Een Vrolijke Paasverrassing
HOPE XXL die speciaal
gericht zijn op ouderen;

Wist u dat……

• voor de eerste fase zich inmiddels
bijna 500 jongeren uit de Liemers
zich bij HOPE XXL hebben aangemeld?
• er 150 jongeren worden uitgeloot
voor de eerste fase en inmiddels
met hun MDT zijn gestart?
• jongeren uit de tweede en derde
klassen van het Liemers en Candea
College zich voor deelname aan de
tweede fase, die start in januari
2021, rechtstreeks kunnen aanmelden op de aanmeld-pagina
www.Hope-xxl.com/MDT?
• dat MDT-deelnemers een keuze
kunnen maken uit meer dan 50
verschillende Tr8-projecten, maar
ook zelf een project mogen bedenken? Zo kan iedereen een leuke en
nuttige MDT-tijd tegemoet zien!
• dat HOPE XXL een aanvullende subsidie verleend heeft gekregen om
nog een 360 leerlingen een MDTtraject aan te bieden, waarmee het
totale aantal op 1260 leerlingen
komt?

Eenzaamheid speelt veel
tegenwoordig”, legt Ans
voorzichtig uit. “Maar
laten we niet vergeten
dat we niet eenzaam
hoeven te zijn zolang wij
beschikken over de
mogelijkheid hier wat
aan te veranderen.” Ans
bladert gemoedelijk
door de lijst van beschikbare projecten, kijkt op
en spreekt vervolgens
alle ouderen toe: “Laat je
horen!”, roept ze hen
toe. Voor Ans is het belangrijk dat jong en oud
toenadering tot elkaar
zoeken. “De eerste stap
uit de eenzaamheid is
om naar elkaar te luisteren en van elkaar te
leren.”, aldus Ans. “Zelf
ben ik heel nieuwsgierig
hoe de nieuwe generatie
het heeft, wat ze doen
en hoe dingen tegenwoordig gaan!” Volgens
Ans zijn het acties als de
• Lars van Onna en Nina Elbers overhandigen de eerste vrolijke paasverrassing aan Ans Erinkveld
vrolijke paasverrassing
die mensen de kans bieden om de sleur
HOPE XXL en MDT (Maatschappelijke
ook een boekje met allerlei initiatieven
te doorbreken en nieuwe dingen te onDiensttijd) wenden het komende paaswaar ouderen aan mee zouden kunnen
dernemen, want eenzaamheid moeten
feest aan om ouderen die woonachtig
doen. In het boekje staan projecten als
zijn in Duiven, Westervoort of Zevenaar
‘samen koken’, ‘samen wandelen’, ‘samen we volgens haar nooit voor lief nemen.
te verrassen met een vrolijk paascadeau. koken’ en ‘levensboek maken’. Naast dat
Ouderen meldt u aan!
Leerlingen van alle basis- en middelbare ouderen een keuze kunnen maken uit
scholen, in de drie plaatsen, krijgen op
een veelvoud van sympathieke projecten Met Pasen is het zo ver, dan worden er
school kaartjes uitgedeeld waarmee ze
is het ook mogelijk dat ouderen zelf
maar liefst 1000 paastassen gevuld en
hun opa en/of opa kunnen opgeven.
ideeën aandragen voor activiteiten om
bezorgd bij de ouderen die zijn opgegeInwoners van 70 jaar of ouder, kunnen
met jongeren te ondernemen. Als een
ven door hun kleinkinderen en bij hen
ook zichzelf aanmelden.
ontvanger van het paascadeau interesse die zichzelf hebben aangemeld. Bent u
heeft om deel te nemen aan een van de
70 jaar of ouder, woonachtig in WesterVoor wie zijn of haar opa of oma, na een projecten, kan hij of zij dit kenbaar
voort, Duiven en Zevenaar en wilt u
jaar van isolatie, spanning en vaak ook
maken door het insturen van een
graag ook een van de ontvangers van de
verdriet, wel iets lekkers gunt met Pasen, antwoordkaart, die eveneens in de
vrolijke paasverrassing zijn, meldt u zich
heeft HOPE XXL in samenwerking met
paastas zit.
dan aan. Dat kan telefonisch door het
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) een
nummer 06-82296499 te bellen of door
leuke actie bedacht: ‘de vrolijke paasver- Boegbeeld van de vrolijke paasactie zijn
uw gegevens achter te laten op de websirassing’ Op zaterdag 3 april – of enkele
Lars van Onna en Nina Elbers. Samen
te www.vrolijkepaasverrassing.nl. Het
dagen ervoor – gaan tientallen jongeren, met Ans Erinkveld, die tot de doelgroep
cadeau is voor u volledig gratis, maar
die deelnemen aan MDT, maar liefst
van de actie behoort, vormt dit blije trio
zeker niet voor niks!
1000 ouderen bezoeken met een vrolijke het gezicht
paasverrassing. Deze gratis gift bestaat
van de paasuit een paastas met daarin een verschei- actie. ‘Er gedenheid aan lekkernijen en verrassingen. beurt niet
altijd even
Ouderen en het MDT
veel’ vertelt
Ans. “Nu krijg
HOPE XXL werkt aan een wereld waarin
ik plots iets
iedereen zijn of haar leven met het rapleuks aangeportcijfer 8 kan beoordelen. Om dit te
boden, wat ik
bewerkstelligen initieert zij diverse, zogenatuurlijk
naamde trachtprojecten. Deze initiatieheel erg
ven hebben als doel om het dagelijks
waardeer!”
leven van de mensen een stukje prettiger
Naast de
te maken. Een van de pijlers van HOPE
inhoud van
XXL is de samenwerking tussen jong en
de paasveroud. Door beide werelden met elkaar te
rassing hecht
verbinden wordt er een vruchtbare boAns veel
dem gevormd voor de groei van geluk;
waarde aan
Ouderen krijgen inzicht in de moderne
het boekje,
wereld van de jongeren en de jongeren
met daarop
leren van de ervaringen van de ouderen.
de initiatieOm deze reden bevat de paasverrassing
• De vrolijke paasverrassing van 2021
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