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.

Tr8-103 MDT daagt uit te dansen!
Als verbindende factor in deze tijd van
afstand houden, werkt het MDT-project
Jong Geleerd is Jong Gedaan van HOPE
XXL samen met BOSS (Bewegen,
Ontmoeten, Sporten en Spelen) om mensen aan het dansen te krijgen! De laagdrempelige Jerusalema-challenge enthousiasmeert mensen door middel van
originele en redelijk eenvoudig te leren
danspasjes!

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!

de wereld. Beroemdheden en politici geven
zich over aan de vrolijkheidshype en beamen het positieve
effect dat het dansen
heeft op de mens.
Meer en meer mensen
en organisaties laten
op You Tube zien dat
ze de JerusalemaDansen is doorgaans dé manier om af te challenge - alleen of
rekenen met stress en spanning. Wij
met anderen - uitvoedansen wanneer we vrolijk zijn, maar
ren. Maar in je uppie is
gebruiken het ook om ons beter te laten dansen natuurlijk minvoelen. Mensen die regelmatig dansen
der leuk dan met elhebben ook een verminderde kans op
kaar! Door met zijn
• Medewerkers uit Zimbabwe van de Wildlife Rescue Center
een te hoge bloeddruk of andere hartallen de danspasjes te
dansen de Jerusalema-challenge
aandoeningen. Het mooiste van allemaal bestuderen en elkaar
is dat je niet eens goed hoeft te kunnen
te motiveren om aan
dansen om te kunnen genieten van de
iets anders te denken
vele voordelen die dansen je biedt!
dan het virus, wordt de
kracht van optimisme
De Jerusalema-challenge biedt het plezier
pas écht helder. Wie
dat met dansen gepaard gaat en daagt
het internet goed in de
mensen – Jij dus! – uit om mee te doen.
gaten heeft gehouden
Vorig jaar werd in Zuid-Afrika het kenafgelopen tijd, kan
merkende muziekje van de challenge
beamen dat de aansteuitgebracht door artiest Kgaogelo Moagi,
kelijkheid van vreugde
maar zelfs hij had geen weet van de imzeker niet onder hoeft
pact die het nummer zou gaan hebben.
te doen voor de aansteDe tekst van het Zoeloe-gospel verhaalt
kelijkheid van welk
over troost en verbinding, twee thema’s
virus dan ook.
die aan het hart gaan in de coronaperiode. De link met het dansen ontstond
• Medewerkers van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem
Merveille Katendi en
toen Zuid-Afrikaanse zorgmedewerkers
dansen de Jerusalema-challenge
het MDT
afleiding zochten van de ellende die het
virus daar met zich meebracht. ZuidNooit te beroerd om te dansen is Merperiode geven dit soort initiatieven weer
Afrika kent ondertussen meer dan
veille Katendi, combinatiefunctionaris bij
hoop!”, zegt hij lachend. Daarom wil hij
650.000 besmettingen en 17.000 doden
het Duivense BOSS. Hoewel Merveille
zich hard maken voor de verdere verals gevolg van de hartverscheurende
zelf geen danser is van beroep, ziet hij
spreiding van deze positieve trend. Door
pandemie. Heel begrijpelijk dat het hard- muziek in deze nieuwe challenge. “Ik
blijdschap te verspreiden, bedekken wij
werkende personeel behoefte had aan
hoop persoonlijk dat er zo veel mogelijk
de regio en op den duur de wereld met
ontspanning en besloot om te gaan dan- mensen en organisaties bereid zijn om
meer gelukkige mensen. De Jerusalemasen op het populaire lied van Moagi.
mee te doen!”, vertelt hij met een glimchallenge mag gezien worden als een
‘positieve’ pandemie, gezien het effect
dat het op mensen heeft. Met deze boodschap nam Merveille contact op met
HOPE XXL, waar het kernteam van het
MDT overduidelijk oren had naar de
challenge. Zo is de uitdaging ontstaan
om de Jerusalema-challenge door de
hele Liemers te laten gaan. De bedoeling
is dat deelnemende MDT-jongeren verschillende instanties het dansje aanleren.
De jongeren geven op deze manier ‘les’
aan, onder andere, ondernemers, ambtenaren en zorgmedewerkers om zo veel
mogelijk mensen aan het dansen te
krijgen. Vervolgens is het plan om al deze
verschillende dansers op te nemen en
onderdeel te maken van één grote compilatievideo van een dansende Liemers.
Niet alleen is een dergelijke collectie
dansjes ontzettend leuk om te bekijken,
maar het geeft ook een gevoel van saamhorigheid binnen de regio. Op deze
manier werken zowel HOPE XXL als BOSS
• Merveille Katendi (helemaal rechts) en zijn collega’s van BOSS Duiven
aan een gelukkiger Liemers.
lach. “Het wordt ons lastig gemaakt door
De troosthymne van de coronapande- de maatregelen,”, legt hij uit. “maar we
Momenteel worden de voorbereidingen
mie
laten de maatregelen ons de pret niet
getroffen om de benodigde jongeren te
bederven!”
werven bij de MDT-jongerencoaches.
Een goed voorbeeld doet volgen! Nadat
Merveille is er klaar voor om deze
het Zuid-Afrikaans zorgpersoneel mee
Een collega uit Westervoort zette
challenge met beide handen aan te
begon te dansen op de gospel, verspreid- Merveille op het spoor van de veelbegrijpen.
de het initiatief zich als een olievlek over sproken challenge. “In deze lastige
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