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.

De MDT-jongerencoaches stellen zich voor
Jan de Grauw
De vierde coach is Jan de Grauw. Hij
volgt de opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener. Hij zet zich in als
coach op het Astrum College in Velp. Jan
weet van aanpakken, want hij is de
coach die zich eveneens bezighoudt met
de uitvoering van Tr8-projecten!
“Handen uit de mouwen!” lacht hij vrolijk. “Het zijn van MDT-coach is een uitdaging, maar het is er een die ik graag aanneem!” Jan is concreet, helder en ijzersterk in het realiseren van plannen. MDT
-deelnemers zullen, door zijn “hands on
mentaliteit”, veel aan hem hebben bij
het realiseren van hun ideeën.
Stan Nijenhuis
Stan Nijenhuis is de vijfde coach en
eveneens junior lid van het dagelijks
• Boven v.L.n.R: Stan Nijenhuis, Daan van de Brug en Ted Prost
bestuur van het MDT-kernteam. Een
• Onder v.L.n.R.: Jan de Grauw, Maarten Assendorp en Tika Daneé Somer
veelzijdig persoon met vele talenten en
een overvolle agenda, maar hij zal altijd
Om de deelnemende jongeren te bege- gie en interesseert zich veelal in filosofie, de tijd vinden om het onderste uit de
leiden, te helpen en te adviseren tijdens archeologie en muziek. Hij is dan ook de kan te halen voor zijn jongeren! “Ik wil de
MDT deelnemers, op de locatie Zonegge
het uitvoeren van de Tr8-projecten,
aangewezen persoon om jongen te beheeft HOPE XXL zes speciale MDTgeleiden wanneer deze deelnemen aan van het Liemers College, de kans geven
jongerencoaches in dienst genomen.
de meer maatschappelijk georiënteerde zichzelf te ontplooien zoals ik dat ook bij
HOPE XXL heb geleerd,” spreekt de stuprojecten. “Ik ben te allen tijden bereikWanneer het MDT-project “Jong Geleerd baar voor advies en inlevingsvermogen,” dent Rechtsgeleerdheid. “Het is voor
is Jong Gedaan” in september dan einde- Legt Daan uit. “ik wil de jongeren graag
iedereen de uitdaging om kansen te zien
lijk van start zal gaan, zal het traject van helpen om uit te zoeken wat ze later
én te grijpen,” gaat hij verder. “Maar ik
6 maanden sterk gebaat zijn bij goede
willen.” Daan is een degelijke jongeman ben er zeker van dat wij allemaal zullen
begeleiding van de deelnemers. Op
met een enorme hoeveelheid kennis tot leren om nóg creatiever te zijn! Al genieiedere locatie van de deelnemende
tend van zijn Latte Macchiato, kijkt Stan
zijn beschikking. De jongeren die Daan
scholen zal daarom één van de 6 jonge- begeleidt zullen bij hem nooit lang te
vol energie uit naar de start van het MDT
rencoaches worden gestationeerd.
-project in september.
hoeven te zoeken voor antwoorden op
Vanuit het HOPE XXL Basecamphuisje zal hun vragen.
Ted Prost
deze coach, die eveneens expert is van
De zesde en laatste coach is Ted Prost.
een aantal specifieke Tr8-projecten die
Tika Daneé Somer
HOPE XXL aanbiedt, zich maximaal inzet- Als tweede coach stelt Tika Daneé Somer Ted is in zijn dagelijkse leveren student
Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
ten om de deelnemers van dienst te zijn zich voor. Zij is studeert rechten in
“Verbinden doet er toe, zeker in deze
en hen een leuke maatschappelijke
Leiden. Deze energieke meid danst,
tijd!” vertelt hij gepassioneerd. “Onze
diensttijd te bezorgen. Op een laagdebatteert en doet graag een drankje
mooie regio bulkt van de ondernemers
drempelige wijze zullen de 6 coaches, in met vrienden. Als coach, op de locatie
en helden, laten we hier gebruik van
een taal die de jongeren begrijpen, hen
Didam van het Liemers College, wil ze
gaan begeleiden. De coaches zijn zelf
haar jongeren helpen hun vaardigheden maken door samen te werken!” Vanuit
een grote betrokkenheid bij het verenirecentelijk afgestudeerd van de scholen te ontdekken en verder te ontwikkelen:
gingsleven zal Ted zijn vindingrijkheid
waarop ze de begeleiding gaan geven.
“Ik sta met al mijn enthousiasme en erinzetten om de jongeren te voorzien van
Deze zogenaamde peer-to-peer aanpak varingen klaar om de jongeren te inspide juiste contacten. Jongeren die op de
zorgt er naar verwachting voor dat jonreren!” Tika haar kracht schuilt in haar
geren sneller worden gemotiveerd om
onuitputtelijke optimisme en de energie locatie Heerenmäten van het Liemers
College onder Ted’s hoede vallen, kunhet maximale uit hun MDT-traject te
om door te willen gaan, zelfs als het
nen rekenen op bijzondere oplossingen,
halen. Weet je niet welk Tr8-project je
even niet mee zit. “Vallen, opstaan en
wilt gaan doen?, wil je weten welke part- doorsprinten, zo werkt het in het leven.” bretels en plaatmuziek.
ners klaar staan om je te helpen?, loop je zegt ze vol overtuiging.
De zes jongerencoaches staan in de
vast in je MDT-projectboek?; allemaal
startblokken om de MDT-deelnemers
Maarten
Assendorp
vragen waarvoor je bij je MDT-coach
begeleiden in hun onvergetelijke MDTVervolgens
schuift
als
derde
coach
terecht kunt. Maar ook voor een gezellig
Maarten Assendorp aan. Hij is als MDT- tijd. Dus jongeren, doe mee met MDT!
praatje staat de coach voor je klaar!
coach gestationeerd op de Eltensestraat
De zes coaches houden er elk een heel
van het Candea College. Als student
geheel eigen manier van werken op na,
Sustainable Energy Technology buigt hij
maar ze zijn verenigd in hun motivatie
zich met name over de HOPE XXL Tr8om een maximale bijdrage aan het MDT- Projecten die betrekking hebben op
project te leveren. Door hun jarenlange duurzaamheidsvraagstukken. “In mijn
betrokkenheid bij HOPE XXL, hebben zij vrijetijd kano ik graag en speel ik zo nu
de kans gekregen om deze mooie uitda- en dan Minecraft” grinnikt hij. Maarten
ging aan te gaan. In dit artikel stellen de bezit een unieke balans tussen zakelijk6 coaches zich graag aan u voor.
heid en plezier en is goed in staat om
zijn specialisme af te wisselen met een
Daan van de Brug
grapje. “Zelf ben ik vanaf de oprichting in
De eerste coach is Daan van de Brug. Hij 2009 bij HOPE XXL betrokken” vertelt
zal op de locatie Saturnus van het
Maarten. “Ik gun iedereen diezelfde leer- ● Het MDT HOPE XXL Basecamp huisje dat
Candea College actief zijn.
momenten in hun tienerjaren!” Jongeren op 5 locaties op het Candea- en Liemers
“Vrijwilligerswerk is cruciaal voor jezelf
College wordt geplaatst. Hier vanuit worden
die bij Maarten aankloppen, kunnen te
én voor je omgeving!” Vertelt hij geënde deelnemers aan een MDT-traject door de
allen tijde rekenen op zijn scherpe blik
thousiasmeerd. Daan studeert politicolo- en analytische vaardigheden.
MDT-jongerencoaches begeleid.
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