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.

Tr8-94A @MySocialFootprint, bewust
omgaan met Sociale Media
nadenken.”, vult Sietske
aan. “We doen er alles aan
om jongeren te helpen hun
online leven de baas te
blijven.” De reacties van de
leerlingen zijn dan ook erg
positief; veel komen ook
met eigen ervaringen over
de brug. Idealiter wordt de
les opgenomen in het vaste
lesrooster van basisscholen, maar daar moet volgens Ghislaine nog wel wat
voor gebeuren: “Wij hopen
meer aanmeldingen te
krijgen zodat wij nog meer
ervaring krijgen in het lesgeven en nog meer jongeren kunnen bereiken.”
Gelukkig biedt het MDT
daarin perspectief.
Maatschappelijke Diensttijd

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?

Maatschappelijke Diensttijd
(MDT) stelt jongeren in
• Ghislaine en Sietske tijdens hun @MySocialFootprint lesprogramma voor basisschool leerlingen
staat hun grenzen te verleggen en hun interesses te verkennen.
Sietske Avenhuis (24) en Ghislaine Steen- ‘@MySocialFootprint’. Zeker voor de huiDoor 80 uur vrijwilligerswerk te draaien
berghe (24) slaan de handen ineen om
dige generatie kan het lastig zijn om een
bij verschillende projecten, leren ze nieuwerk te maken van het digitale bewustwereld zonder sociale media te visualisewe mensen kennen en ervaren ze wat ze
zijn bij jongeren. In de samenleving van ren. Constant worden wij vermaakt (of
nu écht leuk vinden. Het project van
de sociale media is het volgens Sietske
belaagd) door piepjes, bliepjes en andeSietske en Ghislaine leent zich uitsteen Ghislaine belangrijk om al op jonge
re stimulansen om constant deel uit te
kend voor de deelname van nieuwe enleeftijd bewust te worden van je eigen
blijven maken van het online netwerk.
thousiastelingen. “Het zou geweldig zijn
‘social footprint’ en de manier waarop
Dit heeft als gevolg dat wij de gevaren
als wij onze kennis kunnen delen met
wordt omgegaan met sociale media.
van de moderne middelen soms uit het
MDT-deelnemers die in de hogere klasoog verliezen. “Veel jongeren weten niet
sen van de middelbare school zitten,
In de hedendaagse samenleving is het
dat algoritmes hun digitale ervaring – en
zodat ook zij, met het
onvoorstelbaar dat wij ooit zonder
daarmee hun algehele persoonlijke ontmobiele telefoon hebben kunnen (over) wikkeling - kunnen vormgeven.”, vertelt @MySocialFootprint lesprogramma, de
basisscholen kunnen bezoeken.”, glimleven; wij surfen, appen, swipen, liken en Ghislaine. “Ook kan overmatig gebruik
lacht Sietske. “Wij merken dat de basisvolgen van alles en nog wat in deze semi van sociale media resulteren in verslaschool leerlingen zich snel aangesproken
-digitale wereld. Toch schuilt in deze
ving of een verlaagd zelfbeeld.” Hier
als een jongere hen iets komt vertellen.”
vanzelfsprekendheid ook een uitdaging willen Sietske en Ghislaine de jongeren
Voor wie geïnteresseerd is in zowel socivoor een ieder die zich op het virtuele
natuurlijk voor behoeden door hen
ale media als lesgeven,
bestaat de
pad begeeft; vaak hebben wij maar
handvatten te bieden om baas te blijven
mogelijkheid zich aan te melden voor
weinig door hoe groot de impact van
over hun eigen digitale omgeving.
het project via
sociale media op ons leven nu werkelijk
www.jonggeleerdisjonggedaan.nl.
is. Logischerwijs zit aan al dat online
Interactief onderwijs
plezier ook een keerzijde die enige verTen slotte willen Sietske en Ghislaine
antwoordelijkheid van ons vraagt, omdat De sleutel tot succes schuilt volgens de
een oproep doen aan geïnteresseerde
dames
in
de
bewustwording
van
de
jonde sociale media niet uitsluitend
geren. Jongeren komen tegenwoordig al basisscholen om hen uit te nodigen, zopositieve kanten kent.
op jonge leeftijd in aanraking met socia- dat ze met hun waardevolle gastlessen
Het plan: alle sociale media afzweren?
le media, daarom verschaffen Sietske en nog meer ervaring kunnen opdoen en
nog meer jongeren weten te bereiken.
Niet als het aan initiatiefnemers Sietske Ghislaine interactieve lessen op basisen Ghislaine ligt: “Sociale media zijn de
scholen. “De groepen
toekomst, maar het is wel belangrijk dat 7 en 8 zijn vaak erg
wij hier op een bewuste wijze mee
benieuwd, omdat veel
weten om te gaan.”, legt Sietske uit.
leerlingen interesse
Sociale media brengen veel moois met
hebben in dit soort
zich mee en vormen bovendien een be- onderwerpen.”, verlangrijke basis voor sociaal contact.
telt Sietske gepassioZeker onder jongeren spelen sociale
neerd. Het duo heeft
media als Instagram, Snapchat, Whats- eigenhandig een lesApp en TikTok een grote rol in hun socia- programma opgele leven. Hoewel het onophoudelijk
steld waarin een uur
kunnen sturen van memes een zegen
lang ruimte is voor
lijkt, is het belangrijk om perspectief te
gesprekken, stellingen
bewaren, aldus Sietske en Ghislaine.
en vooral veel nieuwe
“Vaak weten we niet meer wie de contro- weetjes. “Op deze
le heeft; kan het misschien zijn dat socia- manier hopen wij een
le media ons de baas zijn?.” Deze
zaadje te planten,
gedachte heeft de dames er uiteindelijk zodat leerlingen over
• Sietske Avenhuis
toe gebracht om een project te starten:
het geleerde blijven
• Ghislaine Steenberghe

De MDT partners:
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