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 Vrolijke paasactie, vrolijke reacties
Samenwelzijn

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 april 2021,
rechtstreeks kunnen aanmelden op
de aanmeldpagina:
www.Hope-xxl.com/MDT?

vertelt Indy. “Als bezorger krijg je de
kans om de eerste reacties te zien van
mensen en dat is ontzettend motiveStichting
rend: daar doe ik het voor!” Indy vertelt,
HOPE XXL evenals de andere jongeren, opgewekt
zich hard
over haar ervaringen tijdens de paasom het
actie. “Soms waren ouderen ook echt
algemeen geëmotioneerd door de verrassing.”,
welzijn van sluit Indy af. “Ik ben blij dat ik dit heb
de mens te mogen doen!” Zonder de bereidheid van
verhogen, jongeren als Indy, was het niet mogelijk
opdat deze geweest om de paasactie te organiseren.
beoorMevrouw De Jager reageert met gepaste
deeld kan
vreugde: “Ik vind het een groot voorworden
recht om dit geschenk te mogen ontvanmet een 8. gen.” Naast mevrouw De Jager zijn er
Om dit te
nog 999 andere ouderen die vol blijdbewerkschap hun verrassing in ontvangst nastelligen,
men. “Pasen was zelden zo speciaal!”,
zet HOPE
voegt mevrouw De Jager nog lachend
XXL zogetoe.
naamde
Tr8De paasverrassing
projecten
op. Dit zijn De actie van de paasverrassing is een
klassiek voorbeeld van een manier waarcreatieve
activiteiten op HOPE XXL en het MDT plezier delen
en initiatie- met anderen. Maar wat heeft er nu allemaal voor leuks en lekkers in deze
ven die
‘verrassing’ gezeten? Allereerst zijn de
gestoeld
zijn op het ontvangende ouderen verrast met een
• Mevrouw De Jager, blij met haar vrolijke paasverrassing
bloemetje om de lente nu écht mee in te
vergroten
luiden. De paastas bevatte bovendien
en
verstevigen
van
gedeelde
maatschapDeze Pasen zijn er maar liefst 1000
ook een verscheidenheid aan traktaties
ouderen in de Liemers blij gemaakt met pelijke waarden. Jongeren kunnen een
van chocolade. Boven al het leuks en
Tr8-Project
ook
als
MDT-Project
uitvoeeen paascadeautje! Vijftig jongeren die
lekkers, kwam misschien de meest kostren.
Samen
werken
ze
vol
goede
moed
deelnemen aan Maatschappelijke
bare traktatie wel in de vorm van een
aan een betere wereld. Deelnemende
Diensttijd (MDT) hebben de vrolijke
MDT-boekje. In dit boekje staan allerlei
jongeren
kunnen
zich
aanmelden
voor
paasverrassingen afgelopen week
voorbeelden van MDT-projecten die geeen veelvoud aan interessante en leerbezorgd. De gelukkige ontvangers
doeld zijn op het welzijn van ouderen.
zame
initiatieven
zoals
het
verduurhadden zichzelf aangemeld of kregen
Samen met jongeren kunnen zij deelnezamen
van
energie
tot
aan
het
meehet cadeau uitgereikt namens hun
men aan ludieke initiatieven, zoals het
schrijven aan De Liemers Helemaal
kleinzoon of kleindochter.
Goed Courant. Op de groeiende lijst van gezamenlijk maken van een kookboek,
een uitleg van de computer of sociale
De huidige crisis vraagt veel van
Tr8-projecten, inmiddels zo’n 130 in
media, het doen van spelletjes of het
ouderen. Vele van hen leven in een
totaal, bestaat voor elk wat wils: zo ook
samenstellen van een levensfotoalbum.
isolement, eenzaamheid of spanning.
‘samenwelzijn’, dat zich richt op het
Op deze manier leren beide generaties
Des te meer reden om deze Pasen een
samenspel tussen jong- en oud om zo
elkaar beter kennen en begrijpen. De
keer extra groot uit te pakken door maar gemeenschappelijk welzijn te verbete1000 ouderen die het projectboekje in
liefst 1000 cadeaus in te pakken! Opa’s
ren. De vrolijke paasverrassing is een
en oma’s werden massaal ingeschreven voorbeeld van een van deze initiatieven. het paaspakket hebben gekregen, kunnen zich direct aanmelden via de
door leerlingen van de lagere en middelDe
bezorging
antwoordkaart die eveneens in de
bare scholen in Westervoort, Duiven en
paastas zat. Natuurlijk kunnen niet
Zevenaar. Dit kon door middel van het
De eer was aan de jongeren van het
alleen de ontvangers van een
insturen van een antwoordkaart, die op
MDT om de 1000 verrassingen langs de paascadeau meedoen aan een van de
alle scholen is uitgedeeld, of op de site
deuren te brengen. Van elke deelnemen- activiteiten, maar iedereen die 70 jaar of
vrolijkepaasverrassing.nl die special voor
de school namen circa 14 leerlingen de
ouder en woonachtig is in de Liemers
deze actie in het leven is geroepen. Van
bezorging voor hun rekening. Op fietsen, kan zich aanmelden. Ouderen kunnen
breed getrokken grijnzen tot tranen van
in karren, te voet; alles werd ingezet om daartoe een email sturen naar
geluk; de jongeren die de verrassingen
1000 ouderen gelukkig te maken deze
mdt@hope-xxl.com en krijgen dan de
hebben bezorgd, hebben alles meePasen. Eén van de bezorgers was Indy
flyer met activiteiten en de antwoordgemaakt tijdens hun tocht langs de
Geurds van het Liemers College: “Ik vind kaart thuis toegestuurd.
deuren.
dit een heel mooie en bijzondere actie.”,

• dat MDT-deelnemers een keuze
kunnen maken uit meer dan 50
verschillende Tr8-projecten, maar
ook zelf een project mogen bedenken? Bovendien worden de uren die
je investeert in MDT vergoed.
• 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?

• Honderden blije gezichten van ouderen uit Westervoort, Duiven en Zevenaar
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