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.

Tr8-45 18, en wat nu?!

• Het achttal van “18, en wat nu?! “Tweede van links is Luciënne en in het midden met gele jurk is Lotte

Lotte Jansen (19) werkt mee aan een
project om jongeren te ondersteunen
rondom hun geldzaken. Door middel van
een serie aan ludieke video’s streven ze
naar een situatie waarin jongeren
zichzelf niet meer in de schulden werken.

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)?
• Dat HOPE XXL een podcast is gestart
waarin de presentatoren wekelijks
met bijzondere gasten in gesprek
gaan over geluk en dat de uitzendingen te zien en te beluisteren zijn
op www.podcastofhope.nl
• 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?

Schulden zijn nooit welkom en niemand
zou alleen te kampen moeten hebben
met een schuld die – vaak – vervelende
emoties met zich meebrengt. Het is
daarom heel belangrijk om goede ondersteuning te bieden als iemand de
beklemmende situatie van het hebben
van een schuld niet alleen kan trotseren.
Om die reden is een achttal jongeren
begonnen met het opzetten van ’18, en
wat nu?!’, een project met als doel
andere jongeren te helpen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het
helpen van mensen met schulden heeft
niet zo zeer te maken met het doneren
van geld, maar meer met het inzichtelijk
maken van iemands inkomsten en
uitgaven en het scheppen van orde in de
chaos. Op deze manier krijgen
deelnemers aan ’18, en wat nu?!’ een
beter overzicht dat ze in staat stelt om
een frisse start te maken. “Als student zie
ik leeftijdsgenoten die zich zorgen maken
om hun financiën.”, accentueert student
Social Work Lotte Jansen. De informatieve sites van de Rijksoverheid bieden vaak
een jungle aan informatie waardoor
velen door de bomen het bos niet meer
zien. “Daarom hebben wij besloten om
met een plan te komen!”, glimlacht Lotte.
Orde in de chaos
Wat begon als een maatschappelijkingestelde schoolopdracht is uitgegroeid
tot een levensvatbaar project: ’18, en wat
nu?!’ . Wat doet het met iemand als hij of
zij schulden heeft? Wat doet het met zijn
of haar functioneren? “Het hebben van

schulden zorgt voor veel stress”, legt
Lotte uit. “Er bestaat veel onwetendheid
over geldzaken in onze maatschappij,
zeker jongeren kennen de risico’s niet
altijd.” Indien jongeren onbewust
schulden maken, weten deze volgens
Lotte vaak niet hoe ze hier mee om
moeten gaan. “Er heerst ook veel
eenzaamheid, omdat men zich schaamt
voor het hebben van schulden.”, vertelt
Lotte begripvol. “Het is om deze reden
dat een oplossing vaak net buiten beeld
ligt.” Dit kan zo niet langer als het aan de
leden van de projectgroep ligt. “Zeker
jongeren met schulden zijn moeilijk te
bereiken.”, deelt Luciënne, die samen
met Lotte aan dit project werkt, mee. Dit
is waarom andere jongeren de taak op
zich hebben genomen om deze onbereikbare groep te bereiken door het
gebruik van moderne media. “18 worden
kan voor veel jongeren tevens een
onduidelijke ervaring zijn.”, legt Lotte
verder uit. “Veel jongeren die ik spreek
geven aan dat het voor hen niet altijd
helder is welke dingen voor hen
veranderen wanneer ze wettelijk volwassen worden.” Om deze jongeren toch te
voorzien van nuttige informatie zoals het
aanvragen van een DigiD, het betalen
van je zorgverzekering, het werken met
de Dienst Uitvoerig Onderwijs (DUO) en
het omgaan met schulden, hebben Lotte
en haar medestudenten een reeks leerzame video’s gemaakt. De leden van de
projectgroep bezoeken scholen en benutten de video’s om leerlingen hierover
te onderwijzen. “Er is op het internet, in
voorlichtingsboekjes en/of -folders veel
informatie te vinden rondom het regelen
van je financiën. Veel van deze informatie
komt op hetzelfde neer, maar is toch net
weer anders beschreven. Hierdoor wordt
het vaak voor velen onduidelijk. Wij
brengen al deze informatie bij elkaar in
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video’s van elk een paar minuten.”,
benadrukt Lotte trots.
Voortgang van het project
Aan de start van het project hadden de
jongeren verwacht maar een halfjaar aan
het werk te gaan, maar de feedback op
het project was zo positief dat ze besloten door te gaan. “Het moest wel professioneler.”, vond Lotte destijds al.
“Daarom zijn wij de video’s in het tweede
semester van dit schooljaar aan gaan
passen. Onze projectgroep bestaat uit
leden met verschillende vaardigheden.
Dit hielp ons het onderwerp vanuit diverse invalshoeken beter te begrijpen.” In
het team van acht zitten jongeren met
verschillende opleidingsniveaus, visies en
vaardigheden. Dit zorgt voor een leerzaam en multidisciplinair groepsproces.
“Het afgelopen jaar heb ik als leuk, gezellig en leerzaam ervaren. We hebben,
door een goede samenwerking met z’n
allen iets moois op kunnen zetten.”,
voegt collega Luciënne toe. Een volgende
logische stap was de deelname aan het
project Maatschappelijke Diensttijd
(MDT) van HOPE XXL. “Hierdoor ontvingen wij budget en konden wij gebruik
maken van het netwerk, wat ons project
veel verder hielp .”, beklemtoont Lotte.
“Als MDT-project kunnen wij de gewenste
professionaliteit behalen door de ervaring van HOPE XXL te gebruiken voor ’18,
en wat nu?!’.” Het project wordt nu zelfs
gepresenteerd aan het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
ten behoeve van alle jongeren in Nederland. “Uiteindelijk hoop ik echt dat onze
video’s in buurthuizen en jeugdcentra te
zien zijn; plekken waar wij ook een ander
publiek aan jongeren kunnen bereiken.”,
vertelt Lotte. Een groter publiek zou betekenen nog meer schulden onder jongeren kunnen worden voorkomen.

