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.

Lopen van diabetes naar dia-beter
pen.”, grapt hij. Om te garanderen dat alle deelnemers aan de diabetes challenge zich comfortabel en
aangenaam voelen, gaan
deze verschillende vaardigheden van groot belang zijn
in de voorbereiding. Het is
namelijk niet vanzelfsprekend dat alle deelnemers
even ver willen of kunnen
lopen. “Het valt op dat iedereen gericht is op zelfverbetering.”, begint Jelte. “Wij
proberen voor alle wandelaars een ervaring op maat
te maken die past bij zijn of
haar voorkeuren en grenzen, maar elke week blijkt
dat ze eigenhandig hun
grenzen pogen te verleggen.”, deelt Jelte als de
woorden hem zienderogen
doen stralen met trots.
MDT
• Jelte, Daphne, Femke en Karos organiseren in Westervoort de Diabetes Challenge

De afgelopen weken was de diabetes
challenge al in volle gang; mensen lopen
elke woensdagavond een flink stuk door
onze mooie regio. Student Jelte Hunting
vertelt enthousiast over het project dat
hij mede heeft helpen opzetten en de
impact die het heeft op de deelnemers.
In de aanloop naar september wordt een
knallende finale overwogen om de
wandelaars te herinneren aan deze
onvergetelijke ervaring. Het initiatief
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ziet
een mogelijkheid om van de diabetes
challenge een jaarlijks terugkerende
activiteit te maken.

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?

Wereldwijd ondervinden heel veel
mensen hinder van een leven met
diabetes. Deze aandoening brengt vele
zorgen met zich mee, aangezien het
niveau aan bloedsuiker van diabetici om
constante aandacht vraagt. In Nederland
heeft maar liefst 1,1 miljoen mensen last
van diabetes. Deze groeiende groep
Nederlanders ondervindt dagelijks de
hindernissen van een leven met
diabetes, maar steun is onderweg! Voor
mensen met een suikerziekte is het
namelijk extra belangrijk om goed in
beweging te blijven. Beweegteam
Westervoort en het Liemers lab werken
daarom mee aan een landelijk project
van de Bas van de Goor foundation.
Welwillende studenten van het CIOS en
de HAN hebben onder de vlag van deze
partners een ludieke actie georganiseerd. “Door heel het land wordt een
sportieve uitdaging opgezet.”, legt
student verpleegkunde Jelte Hunting uit.
“Het maakt daarbij niet eens uit wie er
meeloopt, want iedereen is welkom!” Het
doel van de actie is om mensen met
diabetes de mogelijkheid te bieden met
elkaar te verbinden op een manier die
zowel sportief als gezellig is. Op 19 mei is
de actie van start gegaan en óók Jelte en
zijn medestudenten lopen mee tijdens de
wekelijkse wandelingen van 17.00 tot

Het initiatief Maatschappelijke Diensttijd (MDT) tracht
18.00 uur. “De reacties zijn overweldiom deelnemende jongeren 80 uur vrijwilgend positief!”, roept Jelte fanatiek. “Elke
ligerswerk te laten uitvoeren en zo wegweek sluiten bijna 30 mensen zich aan.
wijs te maken over de wereld buiten de
Ze geven na afloop van de wandeling aan
beschermde schoolomgeving. De diabehoe gezellig ze het hebben gehad!” Op
tes challenge leent zich niet enkel als
deze wijze wordt gezondheid gecombiuitdaging voor de wandelaars, maar ook
neerd met plezier en lijkt een uurtje per
voor vrijwilligers als Jelte die zich hierweek al groot effect te hebben. “Om nog
voor inzetten. “Jongeren die zich via het
maar te zwijgen over de sociale waarde
MDT aanmelden zijn welkom om mee te
van een wekelijkse wandeling.”, beklemwerken in de organisatie en om zo andetoont Jelte nog eens. “Hier ontstaan
ren te voorzien van een mooie tijd.”, legt
echte vriendschappen!”
Jelte uit. “Wanneer je dan zelf ook meeloopt wordt het alleen nog maar leuker
Samen in beweging
om zo je 80 uur vol te maken!” Wegens
“Samen in beweging naar een gezonde
het succes van de 20-weekse challenge,
toekomst!”, zo luidt het mantra van de
wordt al nagedacht over een vervolg.
diabetes challenge. Vanuit de Bas van de “Idealiter wordt de diabetes challenge
Goor foundation, wordt gezocht naar
een jaarlijks fenomeen hier in de regio.”,
mogelijkheden om de diabetesregulatie
voegt Jelte toe. “Misschien voelen andere
van mensen met een suikerziekte te
jongeren in andere plaatsen zich zelfs
verbeteren. Door heel Nederland kunnen geroepen om de challenge nóg verder te
gemeenten zich aanmelden om onderverspreiden.”
deel te worden van de challenge. De
gemeente Westervoort ziet muziek in de Met de laatste weken in zicht, is de
challenge bijna ten einde. Toch bestaat
uitdaging en grijpt deze met beide
voor nieuwe deelnemers de ruimte om
handen aan. Bewegen heeft natuurlijk
zich vooralsnog in te schrijven voor deeleen positief effect op iedereen, maar
voor diabetici kan het ook heilzame wer- name. De tocht zal wekelijks een uurtje
duren. Het afgesproken verzamelpunt is
kingen hebben op bloedsuikerwaardes
telkens het Kulturhus in Westervoort. De
en het medicijngebruik. Jelte en zijn
serie aan wandelingen zal, indien de
medestudenten houden zich bezig met
coronamaatregelen het toelaten, afgeslohet werven van vrijwilligers en deelnemers. Ook buigen ze zich over het opstel- ten worden met een grote finaledag.
len en controleren van de routes. Samen Indien mensen willen meelopen, kunnen
zij zich aanmelden via de site:
wordt bepaald langs welke
www.nationalediabeteschallenge.nl/
‘Westervoortse hotspots’ de wandelrouwestervoort. “Iedereen mag deelnemen,
tes lopen. Het bijzondere aan deze
ook als je zelf geen diabetes hebt!”, benasamenwerking is het interdisciplinaire
drukt de enthousiaste Jelte nogmaals.
karakter van de studenten. “Zelf doe ik
verpleegkunde, maar
ook de unieke blikken
van anderen maken
dat wij de wekelijkse
wandelingen goed kunnen organiseren.”, vertelt Jelte. “Wij zijn tot
dusver nog niet tegen
problemen aangelo-
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