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.

Dubbele pret op de duofiets
Tijdens een wandeling kun je erbij bijna
niet meer aan ontkomen: duofietsen
kleuren het straatbeeld van De Liemers!
Door samen met een mindervalide bijrijder op de speciale, dubbele fiets te springen, bezorg je jezelf én een ander een
heerlijk en sportief geluksmomentje!

Leuk en leerzaam

zijn collega’s zich niet zomaar uit het veld
slaan! Met een coronaproof tussenGestart met een droom en een goed
scherm en andere maatregelen probeerplan, werd aan het begin van dit jaar de
den ze het duofietsen aan de gang te
eerste duofiets gekocht. Met de financihouden, maar uiteindelijk hebben ze er
ële hulp van onder meer de gemeente
toch aan moeten geloven. “Wij willen
Duiven en Westervoort, de Rotaryclub
geen onnodig risico nemen,” legt Gerard
Duiven en de Arnhemse Dullertsstichting
ietwat teleurgesteld uit. Momenteel ligt de focus van het
team duofietsmaatjes DuivenWestervoort op het voorjaar.
Als de maatregelen tegen die
tijd zijn versoepeld, kan er in
het nieuwe jaar weer vol goede
moed samen worden gefietst.
Toekomst

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 inmiddels
met hun MDT zijn gestart?
• 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?
• 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!
• dat HOPE XXL een aanvullende subsidie verleend heeft gekregen om
nog een 360 leerlingen een MDTtraject aan te bieden, waarmee het
totale aantal op 1260 leerlingen
komt?

Het duofietsen is niet enkel
gestart om een droom te
verwezenlijken. De ambitie is
om het duofietsen onder een
grotere doelgroep populair te
maken. De ideale situatie zit
volgens Gerard niet noodzakelijkerwijs in de hoeveelheid
beschikbare duo-fietsen: “Het
is belangrijker dat men weer
het plezier en genot ervaart
van het samen fietsen, dit moet
je gewoon willen meemaken en
delen”, vindt Gerard. “Wij
faciliteren wel in de fietsen als
het nodig is!” Ditzelfde plezier
• Het bestuur van de stichting. Vlnr: Gerard Rutgers, Aart van Veldhuizen en Manon Broers
en genot van het fietsen straalt
af
op
Gerard
en zijn collega’s. “Het geeft
In Nederland zijn er veel ouderen,
werd deze droom tot werkelijkheid gemensen met een beperking en anderen
bracht. Alle moeite werd de eerste maan- ons heel veel voldoening als je ziet hoe
gelukkig en blij mensen zijn wanneer ze
die om bepaalde omstandigheden niet
den beloond met een behoorlijk animo
langer in staat zijn om zelfstandig te
voor het duofietsen. Ook familieleden en terugkomen van een mooie rit; wij willen
mensen simpelweg gelukkig en blij mafietsen. Dit is natuurlijk spijtig, want deze echtparen besloten de splinternieuwe
ken!”
oer-Hollandse bezigheid is niet enkel
duofiets mee te nemen voor een ritje.
sportief, maar ook heel erg leuk en leer- Binnen niet al te lange tijd hopen Gerard
Gerard nodigt iedereen uit die nieuwszaam om te doen. Om deze doelgroep
en collega’s zelfs een tweede fiets te
gierig is geworden naar het duofietsen
tegemoet te komen, namen Gerard
kunnen aanschaffen. “De mensen die
contact met hem op te nemen. Dit kan
Rutgers en zijn collega’s het initiatief om gefietst hebben, zijn dolgelukkig,”
via de e-mail info@duofietsmaatjes.nl, via
een duofiets aan te gaan schaffen. Een
beklemtoont Gerard keer op keer. “Alle
de website www.duofietsmaatjes.nl of via
duofiets is een constructie met elektrileuke reacties geven de motivatie om het
het telefoonnummer 06-41747436 .
sche trapondersteuning, waarop twee
duofietsen te blijven organisefietsers naast elkaar zitten. Het initiatief
ren en waar mogelijk uit te
ondervond een breed draagvlak onder
breiden.” Met 3 mensen in
de inwoners van onze regio. Het
het bestuur en 11 vrijwilligers
afgelopen jaar heeft de duofiets dan ook in het veld is het effect van
al menig mens gelukkig gemaakt!
het sportieve initiatief tweeledig. Enerzijds gun je minderRegelmatige beweging is gezond en daar- valide mensen een leuke fietsmee essentieel voor de mens. Er zijn
mogelijkheid, anderzijds
echter helaas mensen die bepaalde
stel je vrijwilligers in staat om
sportieve activiteiten simpelweg niet
iets voor een ander te kunnen
(meer) kunnen doen! “Daarnaast is het
betekenen. Dit is ook de reook héél erg gezellig om samen – naast
den waarom dit project ook
elkaar – te duofietsen!” vertelt Gerard
zo goed aansluit bij het MDTRutgers gepassioneerd. Gerard vindt het project Jong Geleerd is Jong
dermate gezellig dat hij zelf ook maar
Gedaan van HOPE XXL. Gewat graag op de duofiets springt. “Wind
rard probeert ook leerlingen
in de haren en lekker kletsen!” zegt hij
bereid te vinden om als begelachend. Als het aan Gerard ligt, wil hij
leider plaats te nemen op een
niemand ontzien van een kans om lekker duofiets en hen een leuke en
naar buiten te gaan. “Veel mensen zijn al nuttige tijd te bieden tijdens
lange tijd niet ver buiten hun eigen huis
hun Maatschappelijke Dienstgeweest en leven enorm op bij de
tijd.
mogelijkheid om weer eens een stuk te
kunnen fietsen, buiten te zijn in de
Corona
natuur en de omgeving te bekennen.”,
legt Gerard uit. “Daar doen wij het voor!” Rond maart 2020 ondervond
de ambitie van de duofietsers
een blokkade door de pandemie. Toch lieten Gerard en
• Een gezamenlijk geluksmomentje, lekker de natuur in!
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