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.

Tr8-123A Een groot hart voor onze zorg

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?

Elvira Bronkhorst, vooral
bekend van
haar werk als
vrijwilligster
bij “Dickens in
de Liemers”
en als contactpersoon van
het Candea
College voor
het project
Maatschappelijke Diensttijd
(MDT), maakt
zich hard voor
de goede
zaak:
“Iedereen
begreep dat
voor de zorg
iets leuks
gedaan moest
worden.”, legt
Elvira uit.
“Maar toen
André Oudendag van
“Dickens in de
Liemers” met
het idee
kwam, had ik
er nog geen
idee van hoe
dicht ik met
mijn neus er
bovenop zou
komen te
zitten”. Sinds
12 maart 2021
is het initiatief
• Elvira Bronkhorst (rechts) rijkt een levensmiddelenpakket uit aan een “Zorgkanjers,
van de vele donateurs van “Zorgkanjers, Bedankt!”
Bedankt!”,
onder het
Samen met vrijwilligers van “Dickens in
goedkeurend oog van de burgemeesters
de Liemers” en MDT-deelnemers zet
van Westervoort en Duiven, officieel van
Elvira Bronkhorst zich in om een groot
start gegaan. Een heel aaibaar plan om
feest te organiseren voor het zorgperso- een feest te organiseren voor het zorgneel dat woonachtig is in de gemeentes
personeel dat zich tijdens de pandemie
Duiven en Westervoort. Het initiatief
heeft ingezet, veranderde al vlot regio
“Zorgkanjers, Bedankt!” zamelt 25.000
breed in een solidariteitsinitiatief. “Wij
euro in om op 24 en 25 september van
ontvangen steun uit de meest onverdit jaar, met behulp van vrijwilligers, de
wachte hoeken”, lacht Elvira vrolijk. “Veel
hardwerkende zorg te voorzien van een
organisaties zoals de Winkeliersverenileuke tijd.
ging Westervoort en het MKB kwamen
met substantiële schenkingen om het
Wie wel eens het Horsterpark bezoekt is feest mogelijk te helpen maken.” Het
het kraampje met het grote hart waarsymbool van “Zorgkanjers, Bedankt!” kan
schijnlijk al opgevallen. Aan het begin van dan ook weinig anders zijn dan een rood
de pandemie maakten wij onze waarde- hart dat in het teken staat voor zowel de
ring voor het zorgpersoneel vooral met
zorg als de passie van de vrijwilligers.
applaus hoorbaar, maar sinds de bouw
van de Zorgkanjers-kraam heeft deze
Groots in opzet, bescheiden in doel.
waardering nu ook een gezicht gekregen.
Het initiatief is inmiddels feestelijk
De locatie naast het theepaviljoen leent
zich zowel voor het doneren van geld als uitgedijd tot een monument van saamhorigheid dat de gemeentegrenzen
voor de verkoop van een verscheidenoverstijgt. Op 2 april opende de kraam,
heid aan leuke spullen en lekkernijen.
gedecoreerd met het inmiddels alom
Het doel is het kunnen bekostigen van
bekende Zorgkanjers-hart, zijn luiken in
een uniek feest voor het lokale zorgperhet Horsterpark. Praktisch en gezellig
soneel dat zal plaatsvinden op 24 en 25
gelegen tussen de gemeentes Duiven en
september. De initiatiefnemers van
“Zorgkanjers, Bedankt!” streven erna om Westervoort in, wordt de kraam ingezet
als vaste uitvalsbasis voor de actie. “Hier
25.000 euro bijeen te krijgen voor het
kunnen mensen komen voor huisgefeest voor de zorg dat zich tijdens de
maakte frambozenlikeur, een sorbet, een
pandemie met zo veel toewijding voor
sleutelhanger en nog veel meer”, beklemons allen heeft ingezet.

De MDT partners:

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL

toont Elvira. “De opbrengst van de verkoop komt natuurlijk volledig ten goede
aan het opzetten van het feest”, zegt ze al
genietend van een ijsco in haar vuist.
Naast de verkoop, biedt de kraam ook de
mogelijkheid om deel te nemen aan een
loterij, gesponsord door vele lokale organisaties, met een prijzenpot ter waarde
van maar liefst 10.000 euro. Wie een
donatie van minimaal tien euro doet,
ontvangt een hart om op het raam te
plakken. “Het is hartverwarmend om te
zien hoe dit initiatief in beide gemeentes
wordt gedragen”, verklaart Elvira terwijl
ze een laatste hap neemt van haar ijsco
“We rijken ook elke week een levensmiddelenpakket uit onder de mensen die
een donatie van tien euro of meer doen”.
MDT
Gezien de omvang van het project werkt
“Zorgkanjers, Bedankt!” samen met MDT.
Deelnemende jongeren worden ingezet
om 80 uur vrijwilligerswerk te doen door
mee te helpen aan verschillende lokale
projecten. Zo wordt ook “Zorgkanjers,
Bedankt!” ondersteund. Jongeren bemannen tijdens de weekenden de kraam,
bakken koekjes of werken mee aan de
productie van speciale e-magazines. “Het
is erg fijn om deze hulp te ontvangen”,
begint Elvira. “Andersom leren de jongeren veel van het initiatief en zie ik ze
groeien in zowel vaardigheden als in zelfvertrouwen.” Voor jongeren is
“Zorgkanjers, Bedankt!” een welkome
mogelijkheid om iets voor de samenleving te doen op een manier die óók voor
hen zelf loont. Niet alleen leren ze kostbare nieuwe dingen en doen ze ervaring
op als vrijwilliger, ze ontvangen van
HOPE XXL ook een vrijwilligersvergoeding
voor de gemaakte uren.
De kraam van “Zorgkanjers, Bedankt!”
blijft tot 17 september staan. Voor meer
informatie, donaties of voor deelname
aan de loterij kunnen mensen de site
www.zorgkanjersbedankt.nl bezoeken.
“Het zorgpersoneel dat zich heeft aangemeld voor het feest is erg enthousiast,
dat geeft energie!”, sluit Elvira vrolijk af.

• Het symbool van “Zorgkanjers, Bedankt!“

