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.

Universiteit onderzoekt Liemers geluk
“Hoe gelukkig bent U?, dit is een vraag
waar u misschien zelf wel eens over
heeft nagedacht. Wat voor de meeste
mensen nieuw is, is dat geluk daadwerkelijk te meten is. Inderdaad ook voor
geluk geldt; meten is weten!
Tijdens het MDT zullen de deelnemende jongeren, doormiddel van een
enquête, meedoen aan een geluksonderzoek. Dit onderzoek naar het menselijk welzijn is opgezet door geluksprofessor Meike Bartels en collega Anne
Landvreugd van de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Als onderdeel van het MDT
-traject, worden de jongeren uitgenodigd om hun inzichten over hun eigen
geluk en situatie op een vertrouwelijke
wijze kenbaar te maken aan Meike en
Anne, opdat zij deze informatie kunnen
verwerken in hun onderzoek.

om te werken met zowel een voor- als
een nameting.”, legt Anne uit. “Zo kunnen wij onze theorie sterker onderbouwen en de door ons getrokken verbanden beter beargumenteren.”

In de nabije toekomst zullen deze projecten dan ook in andere regio’s of zelf
buiten Nederland kunnen worden
ingezet.

“Tot nu toe vind ik het een
heel fijne samenwerking
met HOPE XXL!”, vertelt
Anne Landvreugd optimistisch. “Het MDT voorziet
ons van data en wij kunnen, op onze beurt, het
MDT weer voorzien van
gegevens over het effect
van het experiment.”
Wetenschappelijk paper

Uiteindelijk zal het onderzoekersduo, op basis van
de bevindingen tijdens de
looptijd van het project,
Vragenlijst
een wetenschappelijk
Aan de start en aan het eind van het
paper opzetten. Dit paper
MDT-traject zullen door de MDTzal een vruchtbare basis
deelnemers een vragenlijst worden
vormen voor verder oningevuld met daarin zorgvuldig opgederzoek naar geluk en zal
stelde vragen over hun geluksgevoel.
tegelijkertijd de MDTDeze gegevens worden verwerkt en
projecten en het gedachtegeanalyseerd opdat duidelijk wordt
goed van HOPE XXL kracht
welke impact de deelname aan het MDT bijzetten, indien de Tr8en het uitvoeren van projecten op des- projecten de deelnemers
• Links: Professor Meike Bartels, rechts Anne
betreffende jongere heeft gehad. “Het is aantoonbaar gelukkiger
Landvreugd
heel bijzonder dat wij de kans krijgen
maken.

MDT in Liemers van start op 5 locaties
Het MDT-project “Jong Geleerd is Jong
Gedaan” is in de Liemers van start gegaan op het Candea- en Liemers College. Deze weken worden op beide scholen door de MDT-jongerencoaches de
tweede en derde klassen van het VMBO
en de HAVO en de tweede, derde en
vierde klassen van het VWO bezocht.
Leerlingen die interesse hebben om in
een periode van 6 maanden 80 uur
lang, tegen een vergoeding, mee te
doen aan een van 50 maatschappelijke
projecten van HOPE XXL, melden zich
aan door het invullen van een aanmeldkaart die ze in de klas van de jongerencoach krijgen uitgereikt. Jongeren die er
nog eerst graag een nachtje er over
willen slapen, kunnen zich achteraf, op
de site www.hope-xxl.com/MDT alsnog
aanmelden.
Locaties in Duiven en Zevenaar
Uit alle aanmelding maakt het MDT-

kernteam, in samenspraak met de
coaches en docenten, een selectie.
De leerlingen die zijn uitgeloot, krijgen
vervolgens een uitnodiging om persoonlijk kennis te maken met hun
MDT-jongerencoach, met wie ze het
MDT-traject doornemen en uiteindelijk
een keuze gaan maken voor een van
de maatschappelijke Tr8-projecten. De
coaches zijn gestationeerd op 5 locaties. Deze locaties bevinden zich op
het Candea College in Duiven aan de
Eltensestraat en op het Saturnus. Op • Alleen nog even beitsen, de logo’s erop en
het meubilair erin en het Basecamphuisje is
het Liemers College bevinden de locaklaar voor gebruik!
ties zich in Zevenaar op de Zonegge
en Heerenmäten en in Didam aan de
Dijksestraat.
ken door HOPE XXL jongeren op de 5
locaties in elkaar gezet en zullen er 2
HOPE XXL MDT Basecamphuisjes
jaar blijven staan. Deze week en volgende week worden de huisjes ingericht,
Op alle locaties worden de MDTkunnen de eerste MDT-deelnemers er
deelnemers begeleid vanuit zogenaamworden ontvangen en kan “Jong Gede HOPE XXL MDT Basecamphuisjes.
leerd is Jong Gedaan” van start gaan!
Deze blokhutten zijn de afgelopen we-

• De bouw van het HOPE XXL MDT Basecamphuisje aan de Eltensestraat in Duiven (Candea College) was in een dag klaar!

De MDT partners:

Wist u dat……
• iedere MDT-deelnemer 500 euro te
besteden heeft voor zijn of haar
MDT-project?
• jongeren uit de tweede en derde
klassen van het Liemers en Candea
College zich ook rechtstreeks kunnen aanmelden op de aanmeldpagina www.Hope-xxl.com/MDT?
• iedere MDT-deelnemer een stoere
goodiebag krijgt die bestaat uit een
rugzak, drinkfles, USB-stick, handspray, notitieblokje met pen, snoepblik en het boek “de koning van
Katoren” van Jan Terlouw?
• er voor iedere lichting MDTdeelnemers een startbijeenkomst
wordt georganiseerd in de Ogtent in
Duiven waar ook de ouders van
harte welkom zijn?
• 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!

