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.

Samenwelzijn: op de koffie bij ouderen
waar iedereen profijt van heeft. Deze
metaforische ‘stapel’ aan ideeën kent
geen grenzen, maar laat zich uitsluitend
limiteren door de creativiteit van de
jongeren en ouderen die betrokken zijn
bij het MDT. Ook de succesvolle paasactie heeft in het voorjaar veel geluk
gebracht bij de 1000 ouderen die een
vrolijke verrassingstas ontvingen.
Een frisse start

• Puk van de Pol en Yvonne, samen zoals het tegenwoordig hoort, op een selfie.

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?

Na de succesvolle paasactie, waarbij
jongeren bij 1000 ouderen in de Liemers
een vrolijke paasverrassing hebben afgegeven, staan jong en oud te popelen om
samen leuke dingen te doen. MDTdeelnemer Puk van de Pol heeft zo met
veel plezier deelgenomen aan het project
‘Samenwelzijn’ en is elke week op bezoek
geweest bij een oudere voor een gezellige middag samen. Naast Puk staan in de
Liemers nog veel meer jongeren – én
ouderen – klaar om samen leuke dingen
te doen.
De stichting HOPE XXL zet zich, in veel
van haar projecten, in voor de krachtige
koppeling tussen jong en oud. Het motto
van het haar MDT-project is dan ook:
“Jong geleerd is jong gedaan.”, doelende
op de voordelen van intergenerationele
kennisoverdracht. Het onderling leren
tussen generaties kan vele vormen aannemen: een schoolbezoek van ouderen,
het organiseren van een goedverzorgde
filmmiddag of een regelmatig bezoek van
een jongere aan een oudere. Het Tr8project ‘Samenwelzijn’, biedt voor beide
partijen de mogelijkheid om onderdeel
uit te maken van vele initiatieven. Na de
paasaktie hebben vele ouderen, middels
het antwoordformulier die in de tasjes
zat, laten weten geïnteresseerd te zijn in
de activiteiten van het MDT. De jonge
MDT-deelnemers dienen 80 uur vrijwilligerswerk te volbrengen door zich bezig
te houden met maatschappelijke initiatieven. Hier maakt Samenwelzijn deel
van uit: jong en oud brengen samen tijd
met elkaar door om zo de kloof tussen
beide leeftijdsgroepen te dichten, eenzaamheid tegen te gaan en te leren van
elkaars ervaringen.

Puk van de Pol

Met de komst van een nieuw schooljaar
liggen nieuwe kansen op de loer. De
begeleidende jongerencoaches op de zes
locaties staan klaar om projecten zoals
Samenwelzijn onder de leerlingen te promoten. De school zou volgens stichting
HOPE XXL al met één been in de maatschappij moeten staan om het samenspel tussen jong en oud te bewerkstelligen. “Yvonne en ik komen veel te weten
over elkaar en onze levens.” voegt Puk
toe als ze verder verteld over haar
ervaringen met het MDT. “Je leert nieuwe
dingen leuk te vinden waar je eerst nooit
zoveel mee te maken hebt gehad.” Jongeren die interesse hebben in een Maatschappelijke Diensttijd zijn uitgenodigd
om zich tijdens de wervingen of via de
website aan te melden voor een nieuwe
ronde waarbij persoonlijke ontwikkeling
en plezier centraal staan. Na een turbulent coronajaar zijn ook nieuwe ideeën
voor maatschappelijke projecten van
harte welkom!

“Van alle projecten die ik zelf heb gedaan,
vond ik het bezoeken van ouderen het
leukst!”, vertelt Puk van de Pol enthousiast, leerling op het Liemers College
locatie Heerenmäten. “Je leert op deze
manier nieuwe mensen kennen die je
anders niet zo snel zou spreken.” Puk
heeft als één van de jongeren op deze
schoollocatie deelgenomen aan het MDT
en heeft haar 80 uur vrijwilligerswerk
volgemaakt met het project Samenwelzijn. Dit project heeft haar in contact gebracht met een oudere mevrouw met
wie Puk veel plezier heeft gehad. “Elke
maandag ben ik bij Yvonne langs
geweest voor een ouderwets gezellig
spelletje.”, lacht Puk tevreden. “We
hadden beiden veel plezier en zelfs na
het MDT-project ben ik welkom voor een
leuke middag!” Puk is ook zeer zeker van
plan om in het najaar op bezoek te
blijven gaan bij de vrolijke Yvonne.
Een stapel aan mogelijkheden

Naast de bezoeken aan huis, bestaan
voor ouderen nog veel meer leuke
manieren om mee te doen aan het MDT.
Deelnemende jongeren kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het opzetten van
een voorstelling of een high tea waar
Liemerse ouderen voor worden uitgenodigd. Na een – voornamelijk eenzame –
tijd van lockdown en isolatie, is er veel
nadruk komen te liggen op het belang
van interactie. De gezelligheid die is
ingeleverd, blijkt voor velen een groot
gemis. Gelukkig brengen de frisse ideeën
van de jongeren weer leven in de brou• Meer dan 1000 ouderen ontvingen een
werij. Goede moed en energie worden
vrolijke paasverrassing
omgezet in leuke bezigheden en uitjes
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