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.

Bloemen en blijvende herinneringen

Ruut Veenhoven

bleek dat er nog geld
was overgebleven:
een letterlijke
buitenkans! Het
bestuur van de stichting besloot dit geld
aan een nieuw en
kleurrijk project te
besteden.
10.000 krokusbollen in Duiven
Als Duivenaar en
bijenhouder zet
Hans en het stichtingsbestuur zich in
voor een groene
leefomgeving. “Ik zag
schitterende bloemenvelden en ik
vroeg mij af waarom
wij er in Duiven niet
meer van hadden.”,
deelt hij gepassioneerd mede.
“Daarom hebben we
10.000 krokusbollen
besteld en de
gemeente gevraagd
• Hans Polman met een handje krokusbollen waarvan er straks 10.000 worden geplant.
om een mooie plek.”
Deze mooie plek is de Vergertlaan
Bloemen en planten hebben een
hen al jaren in staat stelde om deel te
geworden, hier zullen exorbitante
bijzonder plekje in het hart van velen. nemen aan deze mooie reizen. In
hoeveelheden krokussen in de lente
Voor Duivenaar Hans Polman zijn het 2010 richtte hij daarom de Nava
de grasvelden gaan opfleuren. Ze
krokussen die een eerbetoon vormen Polman-Gerson stichting op. Het doel
moeten daar alleen nog even worden
aan zijn overleden vrouw, Nava. In
van deze stichting is om landschapsargeplant! “Zelf heb ik absoluut geen
haar herinnering grijpt Hans de kans
chitectuur breder onder de aandacht
groene vingers.”, grapt Hans. “Het
om Duiven weer een stukje mooier te te brengen en om zowel het groen als
werk van mijn vrouw vond ik prachtig,
maken.
de bijenpopulatie te beschermen.
maar voor mij is dat niet weggelegd.”
Daarom schiet Maatschappelijk
Nava Polman-Gerson stichting
Jaarlijkse competitie
Diensttijd (MDT) Hans te hulp!
“Ik ben gek op het groen, de natuur en In 2011 startte de stichting van Hans, Leerleerlingen van het Candea-college
alles dat leeft.”, begint betrokken vrij- als nagedachtenis aan zijn vrouw, met gaan, als onderdeel van hun MDTwilliger Hans Polman, die al 40 jaar
het organiseren van competities. Deze traject, de krokusbollen in de grond
een tevreden inwoner van de
internationale wedstrijden, bedoeld
planten. Op deze wijze doen ze iets
gemeente Duiven is. In levendige
voor aspirant landschapsarchitecten, voor zichzelf èn voor een ander! Op
handgebaren en beeldende woorden werden voorafgaand aan de jaarlijkse 10 november zullen Hans en de
vertelt hij over de landen waar hij
bijeenkomsten van de IFLA gehouden. Candea-leerlingen samen de 10.000
samen met zijn vrouw, Nava, is
“Op deze manier konden studenten
bloembollen gaan planten. Dit is een
geweest. Hans deelt met liefde zijn
van elkaar leren!”, legt Hans uit.
hele klus, maar met zijn allen maken
verhaal met ons. Nava is landschaps- “Bovendien komt het de solidariteit
ze er een gezellige bezigheid van! “Het
en tuinarchitect geweest bij de
ten goede als mensen van verschillen- mooie eindresultaat is natuurlijk in de
gemeente Nijmegen. Zij heeft dit
de culturen met elkaar in contact
lente zichtbaar.”, vertelt Hans
beroep vele jaren met veel plezier
komen.” Het land dat fungeerde als
verwachtingsvol. “Deze
beoefend. Als vakkundige was Nava,
gastheer voor de grote IFLA‘verwilderende’ planten zullen zich
ten behoeve van grensoverschrijden- bijeenkomst, ondersteunde de
blijven verspreiden zodat wij er nog
de kennisoverdracht, aangesloten bij
wedstrijd in de vorm van prijzen en
vele jaren van kunnen genieten.” Voor
de Internationale Federatie van Land- financiering. Jaar na jaar was dit
zowel bewoners als insecten zal het
schapsarchitecten (IFLA). Als lid werd
initiatief een daverend succes, tot in
bollenveld een vrolijke en nuttige beze in staat gesteld om uitzonderlijke
2020 de wereld op zijn kop stond. “De zienswaardigheid zijn, maar voor
reizen naar verre landen te maken om lockdown zorgde voor stagnatie, maar Hans is het nog veel meer dan dat.
daar het werk van haar medehet hield mij niet tegen.”, zegt Hans.
“Als ik straks langs de krokusvelden
architecten te bewonderen. Na het
“Een online variant van de competitie loop, denk ik aan Nava.”, vertelt hij
overlijden van zijn vrouw in 2009,
werd georganiseerd: natuurlijk niet zo trots. “Zij zou dit heel erg mooi hebvoelde Hans de behoefte om iets
leuk als in het echt, maar toch
ben gevonden.”
terug te geven aan de organisatie die bijzonder!” Na de digitale activiteiten
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Al bijna 40 jaar wordt Ruut Veenhoven (78) dé
geluksprofessor van Nederland en de peetvader van geluksstudies genoemd. Ruut is
hoogleraar sociale condities in menselijk
geluk. Momenteel werkt hij aan de Gelukswijzer, een tool waarmee je kunt meten wat
jouw geluksscore is. In deze interessante
aflevering legt Ruut uit waarom mensen
tegenwoordig gelukkiger zijn dan vroeger. We
buigen ons over vragen als “wat is geluk?” en
“wat maakt gelukkig?”. We praten over de invloed van COVID-19, de economie en religie
op geluk en waarom Nederland zo hoog
scoort, als het om geluk gaat.

Luciën van Riswijk
& Arend van Hout

In deze Podcast of HOPE hebben we de twee
burgervaders van de gemeente Westervoort
en de gemeente Zevenaar op bezoek. Lucien
en Arend praten openhartig over hun geluksmomentjes en wat geluk voor een invloed
heeft op hun dagelijkse leven en het werk van
burgemeester. Een mooie kans dus om de
heren achter het ambt beter te leren kennen.
Lucien laat zelfs horen dat hij ook prachtig
mondharmonica spelen kan.

Iedere zondagmorgen komt er een
nieuwe aflevering uit. U kunt deze
beluisteren op Spotify, Apple Podcast
en Google Podcast. De afleveringen
zijn eveneens te bekijken op YouTube,
Instagram en onze site.
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