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.

Jongerenparlement Duiven van start

•

Wist u dat……
• voor de eerste fase zich inmiddels
bijna 500 jongeren uit de Liemers
zich bij HOPE XXL hebben aangemeld?
• dat Jong Geleerd is Jong Gedaan ook
MDT gaat aanbieden op Lyceum Elst
te Elst (Gld)?
• 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?

Van links naar rechts: Marleen Burghout, Kfir Salter, Max Hoving en Stijn Slangewal

Het waren wethouder Johannes Goossens en beleidsmedewerker Jeroen
Lommen die in 2019 het eerste zaadje
plantte voor het Jongerenparlement
Duiven. Destijds waren het “een handje
vol” middelbare school leerlingen die
gehoor gaven aan de oproep, maar
omdat de geïnteresseerde leerlingen
destijds te druk waren met hun examen
en vervolgstudie, bleek er onvoldoende
draagkracht om een vervolg te geven aan
het plan.

borgd en hebben de deelnemers een
soort van mentor tot wie ze zich kunnen
richten.
Doelstellingen

De deelnemers verwachten door deelname aan het jongerenparlement meer
inzicht te krijgen in de gemeentepolitiek
en mee te mogen kijken bij hoe bijvoorbeeld besluiten tot stand komen en hoe
de samenwerking tussen verschillende
partijen verloopt. Stijn licht de ambities
toe: “Wij willen met het jongerenparleToen de leden die waren overgebleven
ment de schakel gaan vormen tussen de
begin dit jaar werden uitgenodigd bij de
“je bent jong en je wilt wat dag”, die werd jongeren in Duiven en de gemeente en
georganiseerd door de gemeente Duiven vice versa”. Marleen zegt enorm
benieuwd te zijn hoe het nu werkt bij de
en adviesbureau Spectrum, ging het
vlammetje opnieuw branden en sloegen gemeente en hoopt achter de schermen
meerdere jongeren de handen in elkaar mee te mogen kijken: “Het zou nog
om het initiatief voor een Jongerenparle- mooier zijn als we uiteindelijk, als jongerenparlement, een meer officiële status
ment verder te dragen.
zouden krijgen binnen de Duivense
Continuïteit
gemeenteraad” voegt Marleen hoopvol
toe.
Inmiddels hebben zich al circa tien leden
aangesloten bij de club die momenteel
Kfir, die een tiental jaren geleden van
een keer per week bij elkaar komt. Het
Israël naar Duiven is geïmmigreerd, is
doel is door te groeien naar twintig tot
ook toegetreden tot het jongerenparlevijfentwintig leden, zodat de voortgang
ment en mag zich voorzitter noemen. Hij
van het jongerenparlement gewaarborgd legt uit hoe hij tot deze keuze is gekoblijft. Na deze opstartfase verwachten de men: “Internet maakt het makkelijk om
jongeren de vergaderfrequentie aan te
mee te kijken bij debatten en betrokken
passen naar een keer in de twee tot drie te worden . Dit heeft mijn interesse voor
weken. De groep jongeren worden
politiek aangewakkerd. Wij zijn momenbegeleid door Koen Kuiper. Koen doceert teel een lijst aan het samenstellen van
aardrijkskunde aan het Candea College.
punten waar we ons binnen de Duivense
Door een docent toe te voegen aan de
politiek hard voor willen maken. Eind mei
groep kan de continuïteit van het jonge- hebben wij een bijeenkomst met de
renparlement beter worden gewaargemeenteraad, de burgemeester en de
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schooldirectie waar we deze punten
willen gaan pitchen. Deze punten richten
zich niet alleen op jongeren, maar ons
doel is met goede ideeën te komen waar
alle inwoners van Duiven gelukkiger van
worden”. Volgens Kfir is dit ook een goed
moment om met deze punten te komen,
omdat de gemeente momenteel erg
openstaat voor dergelijke positieve
ideeën.
Nieuwe leden gezocht
Zodra het jeugdparlement Duiven eenmaal draait, willen de jongeren het idee
ook in Zevenaar, op het Liemers College,
gaan introduceren. Tot die tijd ligt de
focus op Duiven en de groei van het aantal deelnemers. Voorwaarde om mee te
doen is dat je woonachtig bent in Duiven
of op het Candea College zit. De maximale leeftijd bedraagt 23 jaar. Een minimale
leeftijd is er eigenlijk niet. Zo is het jongste lid Max 13 jaar oud: “ik zou graag
meer evenementen in Duiven zien en
heb ook hele goede ideeën daarvoor”
roept Max enthousiast.
Het Jongerenparlement Duiven is een
project dat valt onder Maatschappelijke
Diensttijd (MDT). Dit betekent onder
meer dat de deelnemers, voor de tijd die
ze investeren of de kosten die ze maken,
een financiële vergoeding ontvangen.
Deelname aan MDT betekent dat je je
talenten ontdekt en tegelijkertijd iets
doet voor een ander. Als je interesse
hebt om lid te worden van het jongerenparlement Duiven, stuur je een email
naar mdt@hope-xxl.nl

