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.

Podcast of Hope: moving towards happiness
zegt Cliff. Nick: “Om eerlijk te zijn waren
de eerste opnames best spannend. Het
was toch helemaal nieuw voor ons en om
dan een gesprek te gaan voeren met drie
camera’s op je gericht voelt dan niet natuurlijk. Toch is het allemaal goed gegaan
en het is juist ook heel bijzonder om gasten in zo'n korte tijd goed te leren kennen.”
Eerste aflevering

• Presentatoren Nick Dreijer en Cliff Vissers
De allereerste aflevering van de ‘Podcast
of Hope: moving towards happiness’
staat online! Na weken van voorbereidingen, proefopnames en technische uitdagingen is het de MDT jongeren gelukt. De
eerste podcast aflevering met gasten
Maarten Delen en Léon Lucas is zondag
vijfentwintig april gepubliceerd.
Geluk

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?

De Podcast of Hope is een diverse en
maatschappelijke podcast. Elke afleveringen zitten er andere gasten aan de tafel,
met een nieuw verhaal en een andere
achtergrond. De gasten kunnen bijvoorbeeld jongeren zijn die enthousiast
omen vertellen over het Tr8-project dat
ze uitvoeren voor het MDT-traject, het
kan een geluksprofessor zijn die uitlegt
wat hij doet om het geluk in Nederland te
bevorderen, of prominenten die HOPE
XXL hebben geholpen bij het samenstellen van de Liemers List. Iedere aflevering
zal anders zijn, maar een ding is zeker:
wat er ook verteld wordt, het heeft altijd
met geluk te maken.
Process
Het initiatief van een podcast komt vanuit de organisatie van HOPE XXL.
Podcasts zijn op dit moment erg populair: maar liefst de helft van de Nederlanders luistert wel eens naar een podcast,
en die populariteit neemt nog altijd toe.
Rob Vissers, projectmanager bij HOPE
XXL vertelt: “Door de steeds grotere bekendheid van podcasts denken wij dat
een eigen podcast naast het verspreiden
van geluk ook een goede manier is om
mensen kennis te laten maken met
HOPE XXL en MDT en ze te laten weten
waar we allemaal mee bezig zijn.” Het
idee van de podcast is uiteindelijk uitgegroeid tot een MDT project en er wordt al
een aantal maanden hard aan gewerkt
om de podcast te realiseren. Nick Dreijer,
presentator van de podcast vertelt hoe
het is gegaan: “We hebben de afgelopen

maand vier proefopnames gehad, waarna we zijn begonnen met de echte opnames. Het was nog even spannend, want
ondanks de goede voorbereidingen kun
je aan sommige onverwachte problemen
niet ontkomen. Gelukkig is het allemaal
goed gekomen en is de eerste Podcast of
Hope gepubliceerd.”

De doelstelling van HOPE XXL is dat ieder
mens zijn of haar leven als goed kan
waarderen. Rob Vissers: “Het is erg interessant om over het geluk van anderen
te horen en je kan er ook nog wat van
leren. Hoe is diegene gelukkig geworden
en wat heeft daarbij geholpen? Het is
mooi dat wij via de podcast mee kunnen
helpen aan het verspreiden van het geluk
van anderen.” De gasten in de eerste
aflevering van de podcast zijn middelbare schooldirecteuren Maarten Delen van
het Liemers college en Léon Lucas van
het Candea College. Ze praten over hun
geluk: wat hen heeft gemaakt tot wie ze
nu zijn en wat hen echt gelukkig maakt.
Een goed boek, natuur, of familie?
Misschien wel allemaal.

Iedere week is er op zondagmorgen een
podcast te verwachten. De podcasts verschillen in lengte van twintig tot veertig
minuten en kunnen beluistert worden via
verschillende kanalen, zoals Spotify,
iTunes, Google podcast en HOPE XXL’s
Presentatoren
eigen kanalen. Daarnaast wordt de
podcast met beeld opgenomen en is te
MDT jongeren Nick Dreijer (23) en Cliff
Vissers (21) zijn de presentatoren van de bekijken via YouTube. Op de social media
podcast. Nick vertelt: “Ik had mezelf voor- van de podcast worden fragmenten van
genomen meer buiten mijn comfortzone de opnames geplaatst en zijn ook de hele
afleveringen terug te vinden; Instagram
dingen te gaan doen. Toen de kans zich
@podcast.of.hope en Facebook
voordeed om een podcast te presente@PodcastOfHope. Cliff voegt toe: “En als
ren had ik mijn besluit snel genomen.”
mensen zelf suggesties hebben over
Nick en Cliff hebben beide nog geen
ervaring met presenteren, maar ze heb- gasten die we moeten uitnodigen kunnen ze altijd mailen naar podcast@hopeben er alle vertrouwen in dat het goed
xxl.com” Wie de gasten voor de volgende
gaat komen. Ze leren vooral in de praktijk, maar gaan daarnaast ook een cursus afleveringen zijn wordt nog geheim gehouden, maar voor af en toe een sneak
presentatieskills doen. “Nick en ik zijn
peak kun je de socials in de gaten hougoede vrienden, dus we zijn al goed op
den.
elkaar ingespeeld. We houden van praten en zijn
geïnteresseerd in
maatschappelijke onderwerpen.
We vinden
het leuk om
dit te mogen doen,
nieuwe dingen te leren
en zo de
vragen aan
gasten te
stellen dat
luisteraars
er ook wat
van kunnen
leren. Het
wordt een
informatieve en leuke
• In gesprek met rectoren Maarten Delen en Leon Lucas
podcast,”
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