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.

Een verleden en een toekomst met de
Rabobank
HOPE XXL zou nooit zo ver zijn gekomen
en zoveel hebben bereikt als er gedurende de reis geen bedrijven, instellingen en
overheden zouden zijn geweest die
vertrouwen hadden in het idealistische
doel dat HOPE XXL voor ogen heeft. Een
van deze samenwerkingsverbanden is
zo sterk, dat wij graag dit MDT nieuws
daar aan wijden. Bij de start van de
stichting, was het de Rabobank die een
oproep deed om jongeren met hun enthousiasme, ideeën en frisse visies meer
te betrekken bij de maatschappij. Wat
oorspronkelijk is gestart als een experiment waarbij 10 jongeren 10 keer bijeen
zouden komen om de Liemers List, zijnde een (actie)lijst met normen en waarden ten behoeve van het wereldlijke
welzijn, op te stellen, groeide uit tot iets
veel groters. Gaandeweg sloten steeds
meer jongeren zich aan bij het initiatief
om het leven op aarde een stuk draaglijker te maken voor alle mensen en is de
stichting geëvolueerd. Tijdens alle fases
van het bestaan, hebben de jongeren
van HOPE XXL een grote bondgenoot
gehad aan de Rabobank die hen faciliteerde met geld én – belangrijker - met
kostbaar perspectief. In de jarenlange
samenwerking met de Rabobank waren
oud-directievoorzitter Leo van Paassen
en Jan Ummenthum, directievoorzitter
Arnhem en omstreken, altijd bereid om
zowel binnen als buiten de bank hun
onvoorwaardelijk steun te betuigen aan
de idealen van HOPE XXL. De twee heren
blikken terug op de oorsprong van de
samenwerking en geven hun visie op de
nieuwe mogelijkheden die het MDT
HOPE XXL biedt.
Leo van Paassen

Wist u dat……
• wij afgelopen week op 5 locaties in
Duiven en Zevenaar naast het Candea- en Liemers College een HOPE
XXL MDT Basecamphuisje hebben
opgebouwd, waar vanuit de MDTjongerencoaches de deelnemers
gaan begeleiden?
• wij deze weken op het Liemers en
Candea College in de klassen actief
zijn met de werving van MDT deelnemers?
• de aanmeldpagina www.Hopexxl.com/MDT live is gegaan?
• afgelopen zondag de “Het Ouwe
Vertrouwen, de Jan Terlouw fontein”
in het Horsterpark in werking is gesteld en dat dit ook het officiële
startsein was voor het HOPE XXL
MDT-project “Jong Geleerd is Jong
Gedaan”.?
• iedereen die deze week ‘s-avonds
naar de, op een na hoogste, fontein
van Nederland komt kijken, in het
theepaviljoen bij een consumptie
een gratis appeltaartje krijgt aangeboden?

Van Paassen bekleedde zijn rol als directievoorzitter toen HOPE XXL nog slechts
een idee was, maar dat dit idee zo’n
enorme impact zou hebben, hadden we
niet voorzien. “Het plan om jongeren te

concept sloeg aan!” gaat Van Paassen
positief verder. “Steeds meer jongeren,
maar ook bekende Nederlanders, sloten
zich aan bij de beweging die zich HOPE
XXL noemde.” Leo van Paassen geeft aan
erg enthousiast te worden van de
ontwikkeling
die de stichting heeft
doorgemaakt
en dit is mede
omdat hij zich
ook altijd
heeft ingezet
voor de jeugd.
“Ik heb, naast
mijn werkzaamheden
bij de Rabobank, veel
jaren besteed
aan het trainen en besturen van jongeJan Ummenthum
ren en keer
op keer is te zien dat ze zelf ook heel
graag bij willen dragen en willen worden
meegenomen worden in het proces.”
verhaalt Van Paassen. Nadat Leo stopte
bij de Rabobank, besloot hij in het bestuur van HOPE XXL te gaan, waar hij
van dichtbij de inzet van de jongeren
kon blijven aansturen en bewonderen.
Deze motivatie heeft de stichting doen
laten groeien. Ook het MDT zal de stichting weer voeden met nieuwe energie
volgens Van Paassen: “Helemaal leuk is
dat HOPE zijn idealen waar kan maken
in de Liemers!” sluit hij af. “Geen euro is
verspild geweest.”
Jan Ummenthum

Minstens net zo enthousiast als Van
Paassen is zijn directe opvolger, Jan Ummenthum. “Als ik zie wat HOPE XXL doet
voor de regio,
gaat mijn hart
sneller kloppen!” vertelt
Ummenthum
opgewekt. “Bij
de Rabobank
zijn wij constant bezig om
te kijken naar
hoe wij onze
taken als bank
kunnen overstijgen door
oog te hebben
voor de wereld
om ons heen.
Zo zijn wij ons
bewust van
maatschappe• Leo van Paassen
lijke thema’s
betrekken bij hun eigen maatschappij
en zien wij het als uitdaging om bij te
weerspiegelde de belangen van alle be- dragen aan het welzijn van, in dit geval,
trokken partijen,” begint Van Paassen.
de Liemers.” gaat Jan verder. “Het ge“toentertijd wisten wij nog niet zeker
dachtengoed van HOPE XXL loopt synwát, maar wel dát het tijd was voor iets
chroon met onze eigen idealen en daarnieuws.” Zo kwamen de eerste jongeren, om is het samenwerken ook altijd zo
de zogeheten ‘founders’, bijeen. “Het
plezierig. Waar wij meedenken en met

De MDT partners:

het grote netwerk komen, heeft HOPE
de contacten met de jongeren om direct
effect te leveren.” Als gast op veel activiteiten van HOPE XXL, komt Ummenthum
geregeld spreken over de succesverha-

len die beide partijen samen hebben
doorgemaakt in het belang van de regio.
“Denk aan duurzaamheid, sociale ongelijkheid of de economie,” legt Jan uit.
“zowel de Rabobank als HOPE XXL
vinden weerklank bij de Sustainable Development Goals van de VN.” De relatie
tussen HOPE XXL en de Rabobank is,
zoals Jan heeft verteld, niet eenzijdig.
“Wij houden elkaar te allen tijden
scherp!” voegt Jan toe. Met behulp van
een breed netwerk aan contacten weet
de Rabobank HOPE altijd te voorzien van
sprekers, professoren, maar ook
anderen die een substantiële bijdrage
kunnen leveren aan het alsmaar ontwikkelende gedachtengoed van de stichting.
Anderzijds kunnen de jongeren van
HOPE XXL de bank weer helpen door
mee te denken over maatschappelijke
vraagstukken.
Beide heren, Van Paassen en Ummenthum, kijken met veel plezier uit
naar de uitrol van het MDT-project,
waarbij dit veelgeprezen gedachtengoed
nog breder in uitvoering wordt gebracht.
De Rabobank houdt zich volgens
Ummenthum te allen tijde aanbevolen
als partner en zal de initiatieven bijstaan
met geld en advies. Maakt het geld dan
uiteindelijk gelukkig? “Absoluut niet!”
lacht Ummenthum. “Het is makkelijk
meegenomen, maar het is de visie en de
impact op de samenleving die het
verschil gaan maken!” “Nu kunnen de
jongeren óók aan de slag, zonder dat
deze enkel afhankelijk zijn van de
senioren!” voegt Van Paassen ten slotte
toe. Van de allereerste bijeenkomsten
tot aan de Nacht van de Acht en van de
schoolteams8 tot aan het MDT, HOPE
XXL en de Rabobank hebben een goed
verleden én kijken hoopvol uit naar een
nog betere toekomst.

