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.

Tr8-19 Bruggen slaan
Het MDT kenmerkt zich door een overweldigende verscheidenheid aan
projecten die jongeren kunnen uitvoeren. Van duurzaamheid tot cultuur, van
politiek tot maatschappij, er is tijdens
maatschappelijke diensttijd voor alle
deelnemers wel wat leuks te doen en te
leren! Neem als voorbeeld Tr8-project
19; de Oecumenische bijeenkomst.
Hierbij worden alle levensbeschouwelijke partijen en inwoners uitgenodigd om
bij te dragen aan een maatschappelijk
dialoog. De bijeenkomst zal zich dan
ook voornamelijk focussen op de
overeenkomsten tussen verschillende
levensopvattingen in plaats van de
verschillen hier tussen. Als verbindende
factor tussen de aanwezigen zullen de
Sustainable Development Goals (SDG’s)
worden gebruikt. Dit zijn de doelstellingen van de Verenigde Naties om de
wereld tot een betere plek te maken op
verschillende maatschappelijke
gebieden als werkvoorziening, vrede en
duurzaamheid. “Dit is wat ons allemaal
verbindt!”, zegt Jolande van Baardewijk,
dominee bij de Samen op weg Kapel uit
Duiven. Daarom zullen de aanwezigen
samen onderzoeken welke ontwikkelingsdoelen al zijn gehaald en hoe de
regio verder een bijdrage kan leveren
aan deze doelen welke lopen tot 2030.

Begrip voor elkaar
Om de alsmaar groeiende ideologische
versplintering en polarisatie in de
samenleving tegen te gaan, kunnen
dergelijke bijeenkomsten volgens
Jolande voor wederzijds begrip zorgen.
Aan haar is dan ook de taak om samen
met jongeren en andere vrijwilligers de
bijeenkomst te stroomlijnen. “Wij zijn
als kapel sowieso graag maatschappelijk actief.”, begint Jolande te vertellen.
“Van markten tot inzamelacties, wij grijpen graag de kansen aan om iets te
kunnen betekenen voor de wereld om
ons heen!” De
Samen op weg
Kapel houdt zich
zo al jaren bezig
met het helpen
van minderbedeelden en het
aanwakkeren van
aandacht voor de
slachtoffers van
rampen, zoals
bijvoorbeeld die
op Lesbos.

Pinksteren in het Horsterpark (indien de
regelgeving omtrent het Coronavirus dit
toelaat). Op deze markt zijn anderen vrij
om kraampjes op te zetten en de dialoog aan te gaan met aanwezigen, bezoekers en overige geïnteresseerden.
Het hoofdprogramma is de oecumenische mis, een bijzondere ceremonie
waar de verschillen tussen mensen
worden gevierd. Gefaciliteerd door
MDT, zal de bijeenkomst de regio weer
een stukje aangenamer maken.
“Iedereen is welkom, echt iedereen!”,
beklemtoont Jolande nogmaals.

Bijeenkomst
Horsterpark
De oecumenische
bijeenkomst zal
plaatsvinden met

• Jolande van Baardewijk

Tr8-37 Onbelemmerde kansen
Iedereen heeft het recht om te mogen
afspreken en om leuke dingen te doen
met anderen, toch is dit niet voor iedereen even gemakkelijk. Als een handicap
je belemmert in je dagelijks handelen,
kan het soms niet zo eenvoudig zijn om
nieuwe contacten te leggen of om deel
te nemen aan bepaalde activiteiten.
Miranda Blomsma is verbonden aan de
stichting Uniek. Zij begeleidt jongvolwassenen (18-30 jaar) met een belemmering en biedt hen de mogelijkheid
om anderen te ontmoeten en leuk bezig
te zijn. Als het aan Miranda ligt zou zelfs

iedereen mee moeten kunnen doen!
Zelf heeft Miranda een visuele beperking waardoor ze de impact daarvan op
iemand maar al te goed begrijpt. “Het is
voor iemand heel belangrijk om een
plek te hebben hij of zij zichzelf kan
zijn!”, licht Miranda toe. Ze snapt heel
goed dat fysieke en mentale belemmeringen het leven een stukje lastiger maken, dus om voor de deelnemers het
verschil te maken, kan Miranda de hulp
van gemotiveerde MDT-deelnemers
goed gebruiken!

treden. Uit de alsmaar terugkerende
deelnemers haalt Miranda haar motivatie: “Hun dankbaarheid is terug te zien
in hun aanwezigheid en in de ontwikkeling die ze samen doormaken.”, legt
Miranda verder uit, “Zo nu en dan krijgen wij ook mondeling feedback te
horen van de deelnemers, dat is voor
ons erg kostbaar.”
Help elkaar helpen

Nu het MDT-traject van start is gegaan,
zijn jongeren vrij om zich aan te melden
Maandelijkse bijeenkomsten Ogtent bij het tr8-project Uniek om Miranda te
helpen met haar werkzaamheden voor
Al vijf jaar verzorgen Miran- de deelnemers. De MDT-jongeren
da en haar gepassioneerde vervullen hierbij een cruciale rol; ze
vrijwilligers maandelijks
worden namelijk gevraagd om mee te
een bijeenkomst in De
denken en te helpen om de bijeenkomOgtent waar jongvolwasse- sten meer invulling te geven. “Het is
nen met een beperking
echt een passie om anderen op deze
hun horizon kunnen vermanier te kunnen helpen!”, spreekt Mibreden. Hierbij worden ze randa ons toe, “Wij proberen altijd voor
gefaciliteerd door het
anderen klaar te staan.” Het MDT helpt
cultuurcentrum en zijn ze
Miranda om haar werk nog beter uit te
inmiddels een officieel Tr8- voeren en het helpt de jongeren met
project van HOPE XXL
een belemmering aan nieuwe contacgeworden. Elke bijeenten om samen gezellig wat mee te onkomst is gethematiseerd;
dernemen! Op deze manier hoeft een
van sport tot muziek. Ook
belemmering voor jongvolwassenen
worden de deelnemers zo geen obstakel meer te zijn om vrienden
nu en dan uitgedaagd om
te maken of om van elkaar te leren.
buiten hun comfortzone te

• Links Miranda en rechts vrijwilligster Leonie

De MDT partners:
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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?
• 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!
• er in Nederland de komende 2 jaar
tienduizenden jongeren mee gaan
doen aan een MDT-traject en zij na
afloop een waardevol certificaat
krijgen uitgereikt?

