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.

YOLO, brieven in ere hersteld
van informatie; hopelijk de
start van een échte penvriendschap. Natuurlijk
kent een project als deze
geen ‘einde’ of ‘afronding’,
maar kan de briefwisseling
worden voortgezet zo lang
er gespreksonderwerpen
en postzegels beschikbaar
zijn. “Dat is het fijne!”,
beklemtoont Thijmen.
“Idealiter gaat, na de opstartfase, het balletje
rollen en maakt het project zichzelf overbodig als
het pencontact groeit.”
YOLO en het MDT

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?

De afkorting YOLO staat
naast het project zelf ook
voor de uitspraak ‘You
only live once’, dus waarom zouden niet meer jongeren en ouderen meedoen aan dit initiatief?
Donna, Mette en Thijmen
hebben daartoe al hun
kennis gedeeld op een
website. Zo kunnen jongeren door heel Nederland
het project zelf op poten
• Donna Mao, Thijmen Zuiderwijk en Mette van den Berg
helpen in hun eigen regio. Jongeren die
Maatschappelijke Diensttijd-jongeren
meegedaan aan die zorgweek.”, vertelt
aan MDT deelnemen kunnen op deze
Mette, Donna en Thijmen hebben een
Donna vrolijk. “Dat smaakte natuurlijk
wijze (een deel van) hun 80 uur MDT inMDT-project verzonnen om over naar
naar meer!” Niet lang daarna kwam het
vullen. De jongeren gaan zich bezighouhuis te schrijven; dit initiatief streeft om
tot de eerste Corona-lockdown, wat in
den met het faciliteren van postzegels,
jong en oud met elkaar in contact te
eerste instantie vele deuren leek te
biefpapier en enveloppen. Daarnaast
brengen door brieven naar elkaar te
sluiten. “Nee hoor!”, zegt Thijmen. “Dit
hebben ze een rol ter promotie van het
schrijven. De Young and Old Letter
was hét moment voor ons om met een
project; jong en oud moeten immers wel
Organization faciliteert deelnemers van
goed plan te komen.” Zodoende kocht
eerst geworven worden! “Het is soms een
alle leeftijden die graag iets nieuws willen het drietal postzegels en enveloppen om
uitdaging om ouderen te vinden, maar
proberen. Meedoen? Waarom niet,
uit te delen aan medeleerlingen en
via goede partners en zorginstellingen
YOLO!
ouderen. Het doel? Gewoon gezellig
kom je een heel eind!”, voegt Mette toe.
schrijven! Zonder druk kunnen jong en
Het Haagse drietal heeft het project ook
‘Penvrienden’, een vergeten term
oud elkaar aanschrijven zoals dat vóór de
helpen inbedden op hun eigen school,
bedoeld voor mensen verbonden door
komst van de digitalisering zou zijn gaan.
zodat als zij de school verlaten, het proschriftelijk contact. Sinds de komst van
Maar als apps en e-mails zo handig en
ject blijft bestaan. “Het is gaaf dat iedersociale media klinkt het vooral als veel
snel zijn, waarom schrijven we dan
moeite om contact te houden met ande- brieven? “Het is natuurlijk véél leuker en een ons project gewoon kan uitvoeren”,
zegt Donna. “Zowel leerlingen als ouderen via brieven. Waarom zouden we ook? persoonlijker om iemand een brief te
ren zijn super enthousiast en worden er
Appjes reizen sneller dan papierwerk en sturen.”, legt Mette uit. “Appjes en mails
gelukkiger van!” Mochten (MDT) jongeren
per brief kan men geen veelbekeken vikrijg je wel vaker, maar hoe vaak krijg je
dus nieuwsgierig zijn naar dit laagdremdeo’s delen. Toch schuilt er een enorme
nu nog een brief?”
pelige project, kunnen deze naar de volcharme in deze klassieke bezigheid; voor
veel ouderen is het fysiek schrijven voor- Veel ouderen hebben te maken met ver- gende site voor meer informatie:
www.jonggeleerdisjonggedaan.nl/yolo.
alsnog als tweede natuur en bovendien
eenzaming en zeker in tijden van een
kunnen de brieven uit de corresponden- lockdown, kan een
tie – handgeschreven en geheel persoon- beetje extra conlijk – voor altijd worden bewaard zonder tact hen ten goede
bang te hoeven zijn voor een serverstokomen. Ouderen
ring. Drie jongeren uit Den Haag, die
zijn vaak benieuwd
meedoen aan het Maatschappelijk
hoe het tegenwoorDiensttijd (MDT) project “Jong Geleerd is dig met jongeren
Jong Gedaan” hebben besloten de pen
op school gaat of
op te pakken en zich te wenden tot deze hoe deze het
bijzondere vorm van communicatie in
moderne leven
een tijd van eenzaamheid en isolement.
inrichten. Andersom zijn jongeren
Brieven voor ouderen
ook geïnteresseerd
in het leven van de
Na deel te hebben genomen aan de zorgouderen en hun
week, een schoolopdracht gericht op het
ervaringen. Over
welzijn van anderen, besloten drie jongeen weer ontstaat
ren: Mette (17) , Donna (18) en Thijmen
hier dus een soort
(18) een vervolg te verzinnen. Zó gaat dat
wisselwerking: een • Lezen en schrijven houden onze hersenen gezond en fit
op het Dalton college in Den Haag, aanheuse uitwisseling
op onze oude dag. Bovendien horen ouderen graag wat
pakken! “Wij hebben met veel plezier

jongeren tegenwoordig bezighoudt. YOLO!

De MDT partners:

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL

