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.

Tr8-104A Het Horsterpark kabouterpad, de
Liemerse Efteling!
grote rustieke brug aan de
‘hoofdingang’ van het pad.
“Knutselen zit in de familie.”, voegt Harrie toe. “Als
ik ergens naar kijk, krijg ik
daar altijd ideeën bij.”
Maatschappelijke
project

• Harrie van Dijk voor de ingang van het nieuwe kabouterpad in het Horsterpark

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?

Op 27 juni ontvouwt zich in het Horsterpark een wel héél magisch tafereel; op
deze zomerdag wordt namelijk het
kabouterpad geopend. Dit betoverende
pad is rijk aan achtergrondverhalen,
vakmanschap en creativiteit. Het is
allemaal terug te zien in de hoedanigheid
van kabouters die zich achter de bomen
schuilhouden. MDT-deelnemers zetten,
samen met ervaren vrijwilligers, de
schouders onder dit bijzondere project
van HOPE XXL.

In het Horsterpark, dat zich bevindt
tussen de gemeentes Westervoort en
Duiven, zijn jong- en oud al maanden
bezig aan een nieuw creatief project. De
welbekende kapschuur, een plek voor
vrijwilligers om hun handen lekker uit de
mouwen te steken, leent zich al langere
tijd voor de werkzaamheden rondom de
aanleg van een heus kabouterpad. Niet
zomaar een saai wandelpad, maar een
spannende ‘ontdekkingsroute’! Vrijwilliger Harrie van Dijk overziet de aanleg
van het betreffende pad. Met zijn jarenlange ervaring met mechanica en in de
bouw is hij de aangewezen persoon om
fantasie om te zetten in werkelijkheid.
Ook bouwt Harrie steevast mee aan de
dierenhokken van de kinderboerderij,
een toonbeeld van zijn enthousiasme
voor het vak. “Het is ontzettend fijn om
de vrijheid te krijgen om hier aan te
werken.”, vertelt Harrie trots. “Bijna alles
kan gemaakt of geregeld worden.” Met
dergelijke motivatie op zak, leek de realisatie van een droompad al snel dichtbij.
“Er zijn veel mensen die graag bijdragen
aan dit initiatief, zo zorgen zij voor voldoende materialen als hout en dergelijke” legt Harrie enthousiast uit. “Samen

realiseren we een perfecte loop- en doeroute die er zo professioneel mogelijk uit
moet gaan zien.”
De Route

Voor het HOPE XXL MDTproject Jong Geleerd is
Jong Gedaan, waarbij jongeren 80 uur investeren in
Maatschappelijk werk,
bestond de mogelijkheid
om deel te nemen aan de
constructie van het kabouterpad. Diverse jongeren,
afkomstig van het Liemers
College en het Candea
College, kozen om hier
aan mee te helpen. Niet
alleen hebben de deelnemende jongeren meegedacht over het design,
maar ook begaven zij zich
op de werkvloer om de
kabouters te voorzien van
een likje verf. Harrie, evenals andere vrijwilligers,
doet zijn best om de
jongeren te faciliteren met
de benodigdheden en aanwijzingen om samen het kabouterpad te
maken teneinde de bezoekers straks te
doen verbazen als ze het pad bewandelen.

Het pad is vrij toegankelijk voor iedereen
“Nederland telt 64 kabouterpaden.”,
vertelt Harrie. “Maar dit pad wordt uniek om te bezoeken. Niet alleen is het
omdat hier zoveel aandacht en zorg in is Horsterpark straks een wandelpad rijker,
geïnvesteerd.” Tevreden loopt hij over de maar huisvest deze tevens een
– nu nog – kale paden van het kabouter- eerbetoon aan Liemers vakmanschap.
pad waar straks de kabouters hun intrek Het harde werken van Harrie van Dijk en
de andere vrijwilligers is zichtbaar in elke
zullen nemen. “Alle paden zijn gebaand
kabouter die men weet te ontdekken op
door de bosploeg van het park.”, legt
de route. “Ik hoop dat de mensen het
Harrie uit terwijl hij wijst naar de keurig
aangelegde wegen. “Alles is dan ook met leuk gaan vinden.”, glimlacht Harrie
hout afgebakend om het pad een natuur- nogmaals. “Wij kunnen het pad oneindig
lijk gevoel te geven. Zo komen er houten uitbreiden, de creativiteit laat het toe!”
Indien betrokken bezoekers suggesties
kabouters, want die van plastic zijn lang
hebben voor aanvullingen die het
niet zo leuk!” Houtsnippers knisperen
onder de schoenen van Harrie terwijl hij kabouterpad nog leuker maken, zijn deze
altijd van harte welkom. Zij worden
zich een weg baant over de pittoreske
uitgenodigd een email te sturen naar
slingerpaadjes. Vogels fluiten in de
info@horsterpark.nl.
bomen van het kabouterbos,
allicht nieuwsgierig naar de
opening van het pad. “Van
huisjes tot speeltoestellen en
van fotoborden tot… , nou ja,
kabouters.”, zegt Harrie terwijl
hij het eind nadert van de 450
meter lange route. Veel van de
attributen die de route zullen
aankleden, zijn afkomstig van
lokale houtkunstenaars. Zo
dragen Wim Rutten en Will
Schropp hun steentje bij door
eekhoorns en uilen te creëren
uit hout, wat nét zo Liemers is
als het pad zelf. Zelf bouwt én
bewerkt Harrie andere fantastische bouwwerken zoals kabouterpalen, huisjes én een
• De palen die het pad straks gaan markeren
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