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.

Tr8-102 Open kaart over het kwartetproject
Deze zomer hebben jongeren hun tijd
leuk en nuttig kunnen besteden met het
maken een Westervoorts kwartetspel en
zo hun dorp op een creatieve manier op
de kaart gezet! MDT maakt ook dit leuke,
leerzame en maatschappelijk relevante
project mogelijk!

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 in oktober
met hun MDT starten.
• 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?
• 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!

gethematiseerd zijn naar
het Westervoort zoals
deze vandaag
de dag bestaat. Deze
combinatie
Kwartet, wie kent het niet? Dit favoriete
maakt het
kaartspel is de basis geweest om de
kwartet jong
gemeente Westervoort op een creatieve als oud kan
wijze “op de kaart” te zetten. Anny
verbinden.
Huuskes van het Kulturhus uit WesterHet idee is
voort is partner van MDT en begeleid,
oorspronkelijk
binnen het project Jong Geleerd is Jong
bedacht door
Gedaan, de groep kwetsbare jongeren.
Anny en haar
Deze zomer heeft zij samen met “haar
collega’s die
jongeren” het initiatief genomen om een Westervoort
tweeledig kaartspel te fabriceren. Twee- actueel wilden
ledig omdat het ene kwartet bestaat uit houden op
• Burgemeester Arend van Hout samen met deelnemende jongeren bij
historisch afbeeldingen, met daarin
een manier
elkaar voor het nemen van foto’s voor het kwartetspel.
belangrijke jubilea en monumentale
die zowel leuk
locaties, en het andere kwartet moderne als leerzaam
kaarten bevat. Het moderne kwartet zal is.
ook nuttig voor de maatschappij!”, beklemtoont Anny. 2000 stuks van het spel
Het maken en verdelen van zullen in ieder geval worden verzonden
een kwartetspel
naar Westervoortse inwoners. De spellen zijn ook vanaf medio november te
Een kwartetspel is echter nog
koop voor € 5,- bij verenigingen en
niet zo snel gemaakt als je welmaatschappelijke organisaties. “Maar
licht in eerste instantie zou
dat is nog niet alles!”, gaat Anny trots
denken. hadden de jongeren
verder. “De jongeren mogen het spel
niet alleen de hulp van Anny,
ook gaan overhandigen aan de leden
maar ook van de Historische
van het ministerie van VWS in Den
Kring. Samen met de geschieHaag!”, deelt ze stralend mee. Verder
denisliefhebbers van de Histoworden er exemplaren gereserveerd om
rische Kring, plozen de jongeuit te delen aan lokale ondernemers,
ren het verleden van Westersociaal zwakkeren en de Westervoortse
voort uit en selecteerden ze
politiek. Dit maakt dat het kwartetspel
het beste materiaal voor het
ook écht een product van de gemeente
maken van de kaarten. Ook de
is geworden.
productie van het moderne
spel werd professioneel aanHet kwartetproject biedt de deelnemengepakt! Hier is een fotograaf
de jongeren de mogelijkheid om nieuwe
voor in de arm genomen die
contacten op te doen, meer te leren over
de deelnemende jongeren
hun woonplaats en zichzelf. Bovendien
heeft voorzien van workshops, dragen ze zo een steentje bij aan het
zodat zij hun eigen kiekjes kon- maatschappelijk welzijn.
den schieten voor gebruik op
de speelkaarten. De jongeren Het MDT
werden daarbij uitgedaagd om
de meest spraakmakende hot- Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een
initiatief van het ministerie van VWS. Met
spots van de gemeente Westervoort op te sporen. “Dit as- de financiële middelen die het ministerie
pect van het project vraagt om ter beschikking stelt worden jongeren
een proactieve houding van de gestimuleerd hun eigen talenten te ontdekken en tegelijkertijd iets te doen voor
jongeren en zal zeker lonen
een ander. Ook het tot stand komen van
voor het eindproduct!”, zegt
• Christiane Bah, fotografe, legt de schoonheid van
telefoonfotografie uit.
Anny. Zelf heeft Anny ook een het Westervoorts Kwartetspel is door
MDT gefinancierd. Bovendien ontvangt
en ander opgestoken van de
iedere jongere die heeft meegeholpen
fotografieworkshops; “Met je
telefoon kun je ook erg mooie aan het project, een cadeaubon ter
waarde van € 50,- die hij of zij kan bestefoto’s maken!”, vertelt Anny
den bij een lokale ondernemer. Een
vrolijk.
groot voordeel van dit project is dat deze
Al met al zijn de deelnemers
zeer eenvoudig is te kopiëren door jonzeker twee maanden bezig
geren uit een andere woonplaats. De
geweest, maar er is nog
MDT-jongerencoaches zullen de komensteeds genoeg te doen! Zodra de tijd dan ook hun deelnemers uit bijde pakjes kaarten onder de
voorbeeld Didam, Duiven en Zevenaar
drukpers vandaan komen,
op de hoogte stellen van dit Westermoeten de kwartetspelen
voortse initiatief en hen aanmoedigen
worden verdeeld. De jongeren een dergelijk soortgelijk project in hun
zullen dus na moeten denken woonplaats op te starten. Voor advies
over hoe zij “de wereld” gaan
kunnen ze een beroep doen op de Wesinformeren over het feit dat
tervoortse jongeren; Jong Geleerd is tenWestervoort zijn eigen kwarslotte Jong Gedaan. Misschien wordt
• De twee versies van het Westervoortse kwartetspel.
tetspel heeft. “Het project is
kwartetten zo wel hèt spelletje van De
Links de moderne- en rechts de historische versie.
leerzaam, leuk en daarnaast
Liemers !
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