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.

Tr8-96L Opgejaagd door de straten van
Westervoort en Duiven
als bonus dat ze ook nog
een certificaat ontvangen
voor hun inzet.” Op deze
manier verandert sporten
in spelen en vervolgens
ook in leren, jongeren
kunnen zich dus als speler
of als instructeur aanmelden. “Verenigingen willen
wij de mogelijkheid bieden om gratis gebruik te
maken van het spel, mits
deze ook twee jongeren
aanleveren die het leuk
vinden om ons te helpen
de andere spellen te
begeleiden.”, bevestigt
Tim.
Het spel

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?

“De reacties van mensen
zijn heel grappig.”, gaat
Tim verder. “Zelf heb ik
Hunted natuurlijk ook
gespeeld en het is echt
heel leuk.” Volgens Tim is
• De voortvluchtigen zetten alles op alles om ‘onder de radar’ te blijven, terwijl de premiejager zijn
het spel niet uitsluitend
uiterste best doet om deze jongeren zo snel mogelijk te vinden.
bedoeld voor fanatiekelingen, maar kan iedereen
Hunted, een spannende doch ludieke
naar De Liemers. Om jongeren meer te
op zijn of haar eigen niveau meespelen.
spelvorm, staat in de startblokken om
laten bewegen op een manier die zowel
“Je kunt het zo gek maken als je zelf wil!”,
uit te groeien tot een Liemerse sensatie! aantrekkelijk als uitdagend is, worden zij
lacht hij. Het spel zelf is eenvoudig te
Tim Kappen werkt samen met het
uitgenodigd om deel te nemen aan een
begrijpen: spelers worden onderverBeweegteam Westervoort en BOSS
gloednieuw MDT-project. Toch is daar de
deeld in twee groepen: criminelen en
Duiven om niet alleen een aantrekkelijk kous nog niet mee af; enthousiaste
premiejagers. Met behulp van een app is
Maatschappelijk Diensttijd project uit te jongeren kunnen getraind worden om
het doel van de criminelen om bepaalde
voeren, maar tegelijkertijd om jongeren Hunted instructeur te worden door een
locaties op het speelveld, plekken in de
een onvergetelijke ervaring te schenken serie aan interessante workshops en
gemeentes Westervoort of Duiven, te
in de vorm van sport en spel.
cursussen te volgen. Zo is voor iedereen
bezoeken. Hier zullen ze virtuele ‘kluizen’
wat te doen!
aantreffen met daarin een potpourri aan
Je wordt ’s morgens wakker, maar
rijkdommen; van kettingen tot
alvorens te kunnen genieten van een
Het idee
edelstenen. De criminelen moeten op de
bakje koffie, hoor je rumoer op straat.
Tim Kappen, werkzaam bij Beweegteam aangegeven locatie wachten om de kluis
Met gestage pas sprint een opgejaagde
Westervoort, zet zich samen met BOSS
te openen en de rijkdommen, in de
crimineel voor de derde keer langs je
Duiven
in
om
Hunted
te
vertalen
naar
vorm van punten, te bemachtigen. Toch
huis, met achter zich aan, een fanatieke
is het gevaarlijk om lang stil te staan
premiejager. De achtervolging is ingezet een Liemerse standaard. Beweegteam
Westervoort staat bekend om het orga- wanneer de criminelen worden opgeen al rennend roepen de twee over gestolen sieraden, diamanten en… punten? niseren van gymlessen, gezondheidsles- jaagd door de premiejagers die zelf ook
sen en natuurlijk de jaarlijkse koningswel punten willen verdienen. Het spel
“Wat is hier in hemelsnaam aan de
spelen.
“Ik
werd
gemotiveerd
door
een
blijkt een verrassende wisselwerking
hand?!”, zou je je afvragen. Geen zorgen,
tussen jagen en vluchten; word je behier is geen sprake van een daadwerke- Duivense collega.”, deelt Tim bijzonder
loond voor het nemen van risico of
lijk mis- enthousiast mee. “Samen zijn wij naar
een reeks voorlichtingsbijeenkomsten
grijp je naast de punten? “Na drie kwardrijf,
geweest van DoeNederland om zo meer tier te hebben gespeeld, worden de
maar
te weten te komen over dit bijzondere
rollen gewisseld voor een tweede
een
spel.” Verzekerd dat Hunted ook in onze ronde.”, geeft Tim aan. “Zo krijgt
spanregio tot een succes gebracht kan woriedereen de volle ervaring.” Een leuke
nend
den, is Tim samen met de anderen beanekdote van Tim is gebaseerd op de
spel.
toevallige aanwezigheid van een
‘Hunted’. gonnen om speelvelden af te bakenen
wijkagent die, enigszins verrast,
Overge- op Google Maps; dit spel behoeft anders dan speelruimte en een app op de gevraagd werd om zijn deelname. Wat is
waaid
telefoon weinig voorbereiding. “Wij nenu leuker dan opgejaagd te worden
vanuit
men heel veel over van de nationale
door een daadwerkelijke agent? Tijdens
andere
de testrondes van het spel werd genoeg
locaties variant.”, legt Tim uit. “Toch verschillen
wij op het gebied van organisatie. Bij ons gelachen om zeker te weten dat een
in Nederland begeleiden jongeren het spel voor ande- volgend potje er zeker nog wel inzit.
en gefa- re jongeren.”, gaat hij verder. “Die wisNa de zomer hoopt Tim dat Hunted
ciliteerd selwerking maakt ons uniek!” Het doel is
goed op de kaart gezet wordt. MDT kan
om
40
jongeren
op
te
leiden
tot
Hunteddoor
hier een grote rol in spelen. DeelnemenDoeNe- instructeur of -expert. “Wij voorzien welde jongeren krijgen de kans zélf een spel
willende
jongeren
van
de
mogelijkheden
derland,
te leiden en anderen een leuke middag
om
zich
te
ontwikkelen.”,
beklemtoont
heeft het
te bezorgen. Voor meer informatie
spel zijn Tim. “Door middel van cursussen en
• De Hunted app geeft je de
kunnen zij kijken op de website
workshops
leren
jongeren
nieuwe
sociweg geinstructies
www.hunted.fun.
vonden ale en professionele vaardigheden, met
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