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.

Tr8-106 Hart voor elkaar in de Liemers
Samen met Liemers Vitaal probeert Jong
Geleerd is Jong Gedaan zo veel mogelijk
mensen aan het bewegen te krijgen.
Door slim gebruik te maken van een app
op je telefoon, wordt de opbrengst van
je dagelijkse inspanningen, naast een
betere gezondheid voor jezelf, vertaalt
naar een maatschappelijk welzijn voor
iedereen! Het nieuwe initiatief “Hart voor
Elkaar De Liemers” geeft jongeren en
ouderen de gelegenheid hun steentje bij
te dragen aan een vitale en samenhorige
samenleving.
Het is geen geheim dat ons lichaam
sterk gebaat is bij regelmatig bewegen,
maar het is pas sinds kort dat beweging
ook lucratief kan zijn. De afgelopen jaren
hebben de apps die onze gezondheid
bijhouden een enorme vlucht genomen.
Zo meet bijvoorbeeld de stappenteller
precies hoe ver of veel iemand op een
dag loopt. Hoewel de software prima
werkt, kan het echter nog lastig zijn om
de juiste motivatie te vinden om te bewegen. Door mee te doen aan het project “Hart voor Elkaar De Liemers”, kan je
sparen voor diensten of producten die
bedoeld zijn om anderen te helpen. Een
bos bloemen voor een eenzame oudere,
nieuw materiaal voor de lokale sportvereniging, een cadeautje om iemand die je
kent blij te maken, een donatie aan een
goed doel; Door te lopen en je stappen
op te sparen werk je mee aan een gelukkigere regio en maak jij het verschil! Zo
helpt het MDT jouw gezondheid te
verbeteren en tegelijkertijd een steentje
bij te dragen aan het geluk van de
mensen om je heen..
FitCoins, de gezonde munt

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.

Gerjo Schepers is initiatiefnemer van
Liemers Vitaal. Het is zijn missie om de
bewoners in De Liemers meer aan het
bewegen te krijgen. Gerjo is sociaal ondernemer en werkt graag mee om de
wereld, stap voor stap, een betere plek
te maken. Tijdens de avond van het applaus voor de zorg is bij Gerjo de wens
geboren om een oplossing te verzinnen
voor verschillende actuele vraagstukken,
zoals de steun voor lokale ondernemers,
de bevordering van de gezondheid en
het goed doen voor een ander. Door

• Gerjo Schepers geeft het goede voorbeeld en gaat zijn “stappen tellen”
gebruik te maken van de bestaande app
“It’s my life”, worden gezette stappen
omgezet in een digitale munt, genaamd
FitCoins. Deze virtuele valuta kan vervolgens weer worden uitgegeven aan gezonde producten of diensten. Het is aan
de gebruiker van de app om te bepalen
waar zijn of haar gespaarde FitCoins
naartoe gaan. Een van de mogelijkheden
is om de betreffende bloemen of
cadeautjes, gekocht met de FitCoin, zelf
te gaan bezorgen. Op deze manier worden wij zelf nog vitaler en delen we in
het geluk dat wij anderen geven.
Veelbelovende ontwikkelingen
Gerjo ziet kansen in een samenwerking
met HOPE XXL en alle anderen die dit
project een warm hart toedragen. De
kwaliteit van het programma hangt namelijk mede af van de sponsors die het
aantrekt. Geïnteresseerde partijen stellen hun diensten of producten beschikbaar voor FitCoins in de app. Op deze
manier worden lokale ondernemers gesteund in de vorm van publiciteit en kunnen appgebruikers genieten van extra
voordeel. Momenteel zijn er al 521 deelnemers in onze regio actief met het ver-

• 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?

dienen van FitCoins en zijn er al meer
dan 250.000 fitCoins bij elkaar gespaard.
“Een veelbelovend getal, dat we graag
zien toenemen!”, lacht Gerjo optimistisch. Voor Liemers Vitaal zijn samenwerking en creativiteit erg belangrijk. “Heb je
zelf een idee hoe het initiatief nog beter
gemaakt kan worden? Kom maar op!”,
zegt Gerjo uitdagend!
Naast sponsoracties voor lokale ondernemers, worden binnenkort ook de
zogeheten “Hart voor Elkaartje”
verkocht. Een kleine donatie in ruil voor
een kaartje om mensen de mogelijkheid
te geven net iets extra te doen. Je rekent
bijvoorbeeld naast je gezonde
producten bij de fruitboer een extra
bedrag af dat 100% ten goede komt aan
inwoners van De Liemers die het hard
nodig hebben. Op deze wijze probeert
Hart voor Elkaar De Liemers op
meerdere manieren bij te dragen aan
een win-winsituatie voor iedereen.

MDT-Jongeren in beweging
Hart voor Elkaar De Liemers biedt jongeren handvatten om deel te nemen aan
dit project, opdat zij anderen weer een
duwtje in de rug kunnen geven. De deelnemende MDT-jongeren zijn bijvoorbeeld hard nodig om de app onder de
inwoners bekend te maken om zo het
draagvlak voor het vitaliteitsinitiatief te
vergroten. De jongeren kunnen ook een
andere, meer jongere, doelgroep aanspreken door te helpen zoeken naar
nieuwe partners of door de app te delen
binnen hun netwerk. Aangezien Liemers
Vitaal constant op zoek is naar nieuwe
partners om het aanbod van producten
en diensten in de app te vergroten, kunnen de jongeren assisteren bij de werving hiervan. Uiteraard kunnen de MDTdeelnemers ook zelf hun wandelschoenen aantrekken en buiten, lekker
sportief, op pad gaan.
Bij deze dus de uitnodiging aan de Liemerse inwoners, bedrijven, maar vooral
wandelaars om op te staan en in beweging te komen voor elkaar. Bewegen is
nog nooit zo hartverwarmend geweest!

• dat MDT-deelnemers een keuze
kunnen maken uit meer dan 60
verschillende Tr8-projecten, maar
ook zelf een project mogen bedenken. Zo kan iedereen een leuke en
nuttige MDT-tijd tegemoet zien!

De MDT partners:
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