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.

Jelte van Bommel, van passie tot professie

• Jelte van Bommel
In tegenstelling tot datgeen u in dit MDT
Nieuws gewend bent, zetten we in deze
zomereditie geen project, maar een
persoon in het zonnetje. Gewoon,
omdat hij het verdient!
Zichtbaar, maar niet luidruchtig; Jelte
van Bommel is de stille motor geweest
achter veel HOPE XXL publicaties,
websites en bovenal het digitale projectboek van Maatschappelijke Diensttijd
(MDT). Jelte heeft zich altijd met passie
op zijn projecten gestort. Nu legt hij uit
hoe HOPE XXL hem in staat heeft gesteld zijn interesses te verkennen en wat
de stichting hem heeft gebracht.

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?

klokjes op computers en enkele jaren later hielp ik
kleine programma’s schrijven voor
online spelletjes.”
Voor Jelte versmolt
zijn creativiteit met
een interesse in
het technische
door de band met
zijn vader. “Mijn
vader ontwikkelt
automatiseringsprogramma’s en
dat vond ik al heel
jong, heel leuk.”
Zijn jeugd met
computer leidde
voor Jelte tot vele
nieuwe kansen; zo
begonnen docenten op school hem
om hulp te vragen
voor het maken
van nieuwe applicaties. Op die betreffende schoolmiddag bleken zijn passies opgemerkt te
worden door HOPE XXL en al snel ging
voor Jelte het balletje
rollen.

neer je tegelijkertijd iets doet dat je zélf
ook leuk vindt!” Het stereotype computergenie dat zich opsluit op zolder en
nauwelijks tot geen menselijk contact
ondervindt, wordt in één klap ontkrachtigd als Jelte zich uitlaat over het belang
van maatschappelijke projecten. “Het
zou fijn zijn als mensen elkaar kunnen
helpen door te doen wat ze leuk vinden,
HOPE XXL heeft mij dit gebracht.” Binnen
MDT, het meest recente grote project
van HOPE XXL waar Jelte het digitale projectboek voor heeft ontwikkeld, is voor
jongeren de mogelijkheid om zichzelf –
net als Jelte – te ontplooien op gebieden
waar hun interesses liggen. Na 80 uur
vrijwilligerswerk, geven de deelnemers
aan veel geleerd te hebben over zichzelf
en de wereld om hen heen. “Je praat met
iedereen en ontmoet allerlei nieuwe
mensen.”, glimlacht Jelte.
Zurich
Maar waar een tijd is van komen, is een
tijd van gaan. Na summa cum laude te
zijn geslaagd voor zijn studie Technical
Computer Science, heeft hij zijn vizier
gezet op een master aan de

HOPE XXL

Binnen een stichting
als HOPE XXL is het
belangrijk om de
dynamiek en energie
van de jongeren
goed vast te leggen.
Jelte bleek meer dan
geschikt om eigenhandig een site te
Op een (schijnbaar) suffe schoolmiddag bouwen voor de
in 2016 stond voor Jelte alles op zijn kop; stichting om hier
de uitnodiging om – opgehaald in een
verslag te leggen van
gloednieuwe Tesla – mee te werken aan alle ontwikkelingen
een project om energie te besparen,
en activiteiten. “De
kwam als een verrassing. Direct heeft
vele projecten waarJelte van Bommel, destijds scholier van
bij HOPE XXL betrokhet Liemers College, besloten om mee te ken was, smaakten
werken aan het initiatief dat later
naar meer.”, gaat
bekend werd als het Tr8-Project
Jelte verder. “Overal • Jelte tijdens zijn reis met HOPE XXL naar New York
‘Stroomlijners’. “Hier zeg je geen ‘nee’
leer je iets van en
tegen en dat lag niet alleen aan de
alom leer je ook anderen kennen. Hoe
Eidgenössische Technische Hochschule
Tesla!”, grapt Jelte. Het project, een van
meer ik deed, des temeer ik leerde.” In
Zürich (ETH). “Zwitserland is prijzig.”,
de Tr8-Projecten van stichting HOPE XXL, de tijd die volgde, heeft Jelte zijn vaardig- concludeert Jelte na een uitgebreide
daagde Jelte uit om creatief aan het werk heden om ‘out-of-the-box’ te kunnen
metafoor over de West-Europese
te gaan met het ontwikkelen van een
denken aangescherpt. Zo heeft hij een
bierprijzen. “Naast het studeren is ook
nieuwe app. “Ik heb het altijd al leuk
belangrijk aandeel gehad in de
het verblijf niet goedkoop. Daarom heb
gevonden om creatief te zijn.”, legt hij
organisatie van de ‘Nacht van de Acht’
ik gepoogd een beurs aan te vragen bij
vrolijk uit. “Op mijn zesde maakte ik
dat in 2018 plaats vond in het Arnhemse het fonds van de Verenigde Spaarbank.
Huis der Provincie en Laten ze daar nu net geïnteresseerd zijn
het actuele project
in mijn achtergrond bij een maatschapomtrent de bestrijpelijke organisatie als HOPE XXL.” Na
ding van discriminatie hard werken vallen zo de stukjes voor
‘MORB’. “Ik ben heel
Jelte op de juiste plaats. Hij weet zeker
dankbaar dat ik een
dat hij zich maatschappelijk in blijft
rol heb gehad in het
zetten, maar is vooral van plan om –
opzetten van maatvoor zijn vertrek naar Zwitserland – nog
schappelijke initiatie- heerlijk te genieten van zijn
ven als deze.”, vertelt welverdiende vakantie. “Mensen zeggen
hij overtuigend. “Het wel eens tegen mij dat ik van mijn hobby
is bijzonder om iets
niet mijn werk moet maken.”, vertelt
te kunnen betekenen Jelte ter afsluiting “Maar het voelt goed,
voor andere
dus doe het lekker toch.”
mensen,
zeker
wan• Het Tr8-Projectenboekje, een van Jelte’s producties
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