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.

MDT in the spotlights

Dansschool Studio 26 uit Velp organiseert samen met HOPE XXL voorstellingen op middelbare scholen als project
voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT).
Aan de voorstellingen met als thema
“dromen en vrijheid” zullen grote groepen jongeren uit de Liemers deelnemen.

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?

(Stimu)leren

mende jongere in een halfjaar tijd 80 uur
vrijwilligerswerk volmaakt. De jongeren,
De week waarin de voorbereiding en de
die deelnemen aan de voorstelling van
voorstelling plaatsvindt is onder schoolStudio 26, wordt de mogelijkheid gebotijd, maar kennisoverdracht hoeft niet
den om mee te doen met MDT. “Ik vind
schools te zijn als het aan Studio 26 ligt.
het erg bijzonder hoe goed de doelstelDoor gebruik te maken van podiumkun- lingen van HOPE XXL en Studio 26 op
sten als zang en dans stimuleer je
elkaar aansluiten.”, legt Hanneke vrolijk
Als leerling kan het schoolleven – hoe
volgens de organisatie een alternatief
uit. “De focus op extra-curriculairenuttig ook - soms eentonig lijken.
proces van denken. Een ander bijkomend talentontwikkeling wordt door beide
Natuurlijk willen wij allemaal leuke
voordeel dat een voorstelling niet in een organisaties breed gedragen”. De voordingen doen, maar er is vaak geen plek
lade geschoven kan worden; “Je geeft
stellingen betreffen maatschappelijk
op het rooster voor andere activiteiten
leerlingen een stem om zich van een
relevante onderwerpen die zijn ingericht
wanneer leren prioriteit is. Dat dit geluk- andere kant te laten horen.”, vertelt
op kennisoverdracht en worden
kig niet altijd het geval hoeft te zijn, bedirecteur Hanneke van der Weele. “Wij
opgevoerd voor lokale ouderen. Indien
wijst de nieuwe samenwerking tussen
komen als buitenstaander de school in
leerlingen de reguliere 80 uur weten vol
stichting HOPE XXL en Studio 26. Op
en stellen hele andere vragen.” De leerte maken met de week van de voorstelspeelse wijze wordt gedurende een
lingen worden begeleid door studenten
ling en andere relevante activiteiten,
reguliere schoolweek tijd vrijgemaakt
die zich bij Studio 26 hebben aangesloontvangen ze als bonus op een leuke
voor een wel héél bijzonder en creatief
ten. Voor de docerende studenten bete- week een vrijwilligersvergoeding van
leerproject.
kent dit een verscheidenheid aan nieuwe € 110. “Voor zowel leerling als publiek is
ervaringen en de mogelijkheid te leren
dit een leuke onderneming.”, voegt
Het publieke initiatief Maatschappelijk
van praktijksituaties op scholen. Voor de Hanneke toe. “Wij hopen natuurlijk dat
Diensttijd, bedoeld om vrijwilligerswerk
deelnemende leerlingen betekent dit een scholen op deze manier in de toekomst
onder jongeren te stimuleren, heeft dit
kennisoverdracht die is ingericht op peer meer oog krijgen voor creativiteit.”
schooljaar een nieuwe partner. Studio
-to-peer interactie: les door leeftijdsgeno26, een organisatie opgezet ten behoeve ten. “Wij doen een schoolomgeving laten Meer informatie over de werkzaamhevan cultuureducatie en peer-to-peer
bruisen met nieuwe ideeën.”, gaat
den van Studio 26 is te vinden op hun
onderwijs, gaat in dit nieuwe schooljaar
Hanneke verder. “Met veel plezier wordt website: www.studio26.nl.
samenwerken met de twee Liemerse
soms óók door personeel meegedacht
scholen die deelnemen aan het MDTaan de uitvoering van de voorstelling.” Al
project “Jong Geleerd is Jong Gedaan”.
met al wordt ingezet op grootSamen met de deelnemende leerlingen
schalig geluk: een week die voor
zal Studio 26 diverse voorstellingen gaan iedereen leuk is om aan mee te
regisseren en uitvoeren. Niet enkel zullen werken of naar te kijken.
deze voorstellingen zich richten op vrije
expressie in dans- en kunst, maar ook op Maatschappelijke waarde
belangrijke thema’s als dromen en
Maatschappelijke Diensttijd
vrijheid. De leerlingen zijn ook vrij hun
(MDT) is een programma van
eigen ideeën te delen met de Studio
het ministerie van Volksgezondzodat de voorstellingen het gevolg zijn
heid, Welzijn en Sport (VWS)
van een gezamenlijk proces. “Sterk
met als doel de jeugd te stimuworden in zelfvertrouwen.”, zo luidt de
leren in het doen van vrijwillimissie. Het doel van deze onderneming
gerswerk. Daarbij leren ze vaaris dat jongeren zich leren ontplooien op
digheden waar ze de rest van
gebieden waar normaal gesproken
hun leven ook zelf voordeel van
weinig aandacht voor is in het reguliere
hebben. HOPE XXL gaat deze
schoolprogramma. Zo hoopt Studio 26
uitdaging aan en biedt aan 1260
de leerlingen in één week een ervaring
jongeren een MDT-project aan.
mee te geven waar ze het rest van hun
• Hanneke van der Weele
De bedoeling is dat een deelneleven voordeel van hebben.

De MDT partners:
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