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.

Jan Terlouw, inspirator voor het MDT

• Jan Terlouw (in het midden) in 2018 tijdens de Nacht van de Acht conferentie
Binnen het MDT-project “Jong Geleerd is
Jong Gedaan” draait het om 900 jongeren die in een periode van een haf jaar,
80 uur vrijwilligerswerk gaan verrichten.
Ze zijn vrij om te kiezen aan welke initiatieven ze deel willen nemen, opdat ze
zelf hiervan leren en bovendien de
samenleving een stukje mooier maken.
HOPE XXL wil met het uitvoeren van zogenaamde Tr8-projecten bereiken dat
uiteindelijk iedereen op deze wereld zijn
of haar eigen leven kan beoordelen als
een goed leven, of anders gezegd, een
leven met het rapportcijfer 8. Wanneer
het aankomt op het gedachtengoed van
HOPE XXL, is er niemand een grotere
inspiratiebron geweest dan Jan Terlouw.

legt zijn affiniteit met HOPE XXL uit:
“Datgene HOPE wil bereiken, sluit naadloos aan op hoe ik zelf ook naar de
wereld kijk: jong en oud, samen.” Kalm
neemt Terlouw een slok van zijn koffie
voordat hij zijn verhaal afmaakt. “De
boeken die ik geschreven heb, de verhalen, beschrijven op deze wijze de uitdagingen van onze moderne tijd, maar de
les is dat we nog niet zo ver zijn om ze
op te lossen!”

omdat de vooruitgang niet kosteloos
kan blijven voortgaan, want onze middelen zijn niet eindeloos!” Waarschuwt Jan.
Toen Londen in 1952 getroffen werd
door een exorbitante hoeveelheid smog,
gingen bij Terlouw de alarmbellen rinkelen. “Ik weet het nog goed,” zegt hij. “Ik
was zelf jong toen het gebeurde.” Dit
vreselijke voorval, waarbij tal mensen
omkwamen door de verontreinigde
lucht, zorgde ervoor dat ik een grote
interesse kreeg in het helpen zoeken
naar een oplossing,” gaat Terlouw verder. “Onze positie als staatsburger komt
met een verantwoordelijkheid voor de
wereld waarin wij leven.” Jan nodigt dan
ook alle jongeren uit om op te komen
voor hun belangen en die van ons erfgoed. Zet je in op sociaal vlak, economisch vlak, maar zeker ook het gebied
van duurzaamheid; “Alle hulp is meer
dan welkom!”.

Als kroonjuweel op een vruchtbare samenwerking tussen Terlouw en HOPE
XXL, maar ook als eerbetoon aan zijn
brede inzet voor een betere samenleving, berustend op het door hem beschreven ‘oude vertrouwen’, komt er
binnenkort in het Horsterpark een fontein die zijn naam gaat dragen. Deze ‘Jan
Terlouw’-fontein, die maar liefst ongeveer 36 meter hoog spuit en daarmee de
op een na hoogste fontein van NederJan benadrukt de meerwaarde van het
land is, zal synchroon lopen met de ‘Old
gebruik van verschillende perspectieven: Faithful’ geiser in het Yellowstone Park.
“Ik heb in mijn leven veel verschillende
Om deze fontein op ceremoniële wijze in
rollen gehad,” begint hij. “Als onderzoe- te luiden, nodigt HOPE XXL met de opeker naar kernfusie heb ik op een weten- ning Terlouw met zijn gehele familie uit
schappelijke manier leren voor een lunch. “Absoluut onnodig.” Zegt
denken en als politicus
Terlouw. “De gedachte dat zoiets moois
heb ik meer oog gekregen naar mij wordt vernoemd, ontroert mij,
voor de maatschappelijke maar het is absoluut onnodig.” Volgens
werkingen.” Terlouw is
Jan zijn er tal anderen die de fontein
sterk van mening dat je
meer verdienen dan hij, maar ondanks
vanuit meerdere invalsal zijn bescheidenheid gaat de fontein
hoeken naar een kwestie
gewoon zijn naam dragen!
moet kijken, voordat je
De jongeren die straks gaan deelnemen
deze gepast kan aanpakaan een MDT-traject, ontvangen alleken. “Het is voor jonge
mensen dan ook altijd van maal een exemplaar van de Koning van
Katoren, dat een van Terlouws meest
belang om open te staan
voor nieuwe denkbeelden, bekende boeken is.
opdat krachten gebundeld
kunnen worden.” sluit hij
af. Het MDT-project sluit
Jan Terlouw in 2010 tijdens een HOPE XXL conferentie
aan op de woorden van
De oud-natuurkundige, -politicus en
Jan; hier worden jongeren met verschilschrijver houdt zich op 88-jarige leeftijd lende capaciteiten samen aan het werk
nog altijd vol passie bezig met het moti- gezet om op een creatieve manier te
veren van de nieuwe generaties; “De
kijken hoe je een persoonlijke bijdrage
politiek is tot veel in staat,” legt Jan rustig kan leveren.
uit vanuit zijn tuin in het mooie Twello.
“Maar dat betekent niet dat daardoor je Het is niet zo vreemd dat de ex-politicus,
met al zijn denkbeelden, zo nauw verIn 2017 ontvangt Jan Terlouw de Cumula
eigen verantwoordelijkheid wordt bebonden is geraakt met dezelfde maatgrensd.” Terlouw vertelt dat hij gefascischappelijke thema’s als waar HOPE XXL
neerd is door de energie en de welwillendheid van de jongeren van nu: “Jullie zich hard voor maakt. Jan zijn persoonlijdoen nu al veel goeds op het gebied van ke motivatie reikt echter verder dan
alleen het willen stimuleren van de nieuklimaat en politieke betrokkenheid.”
we generatie. Terlouw zijn eigen jeugd
Vertelt hij optimistisch. “Jullie leven in
een tijd met veel (mondiale) uitdagingen werd gekenmerkt door de periode van
onrust en wederopbouw na de Tweede
en jullie inzet zal ook nodig zijn om de
Wereldoorlog; een tijd van rumoer en
aarde op alle fronten heel te laten.” Jan
verlies, maar ook van nieuwe kansen en
Terlouw en HOPE XXL werken al jaren
nauw samen; zo maakt Jan al jaren deel uitdagingen. “De technologie is exponentieel toegenomen, fantastisch!” Vertelt
uit van de ‘Raad van Aanbeveling’. TerTerlouw gefascineerd. “Deze ontwikkelouw, een natuurlijke verhalenverteller,
lingen hebben echter ook een keerzijde, 2011, Jan Terlouw met HOPE XXL jongeren
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