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.

Marble or Bronze, WTF!
belang van emigranten; ook buiten de
lestijden om. “Ik ben een bezig baasje!”,
lacht Cynthia. Cynthia is pok actief
geweest als gemeenteraadslid in de
gemeente Duiven, waar ze tot 2006
Gemeentebelangen vertegenwoordigde.
Nu levert Cynthia, samen met anderen,
haar bijdrage aan de ontwikkeling van
Marble or. Als een soort ‘moeder’
beweegt ze zich door de organisatie.
Momenteel is ze druk met het opzetten
van een expositie, die al het harde
werken voor het boek eer aan doet.
Cynthia vindt haar rol als ‘ambassadeur’
een groot voorrecht: “Het is mooi om
hier deel van uit te mogen maken!”
• Een van de afbeeldingen uit het boek “Marble or Bronze, WTF”
Als protest tegen discriminatie op basis
van iemands huidskleur, gaan Stan
Nijenhuis en Alain Dikken met de billen
bloot, letterlijk. Het indrukwekkende
boek ‘Marble or Bronze, WTF! moet het
instrument worden dat racisme voor
eens en voor altijd laat verdwijnen.
Cynthia Rosina is gepensioneerd docent
en zij betuigt haar steun aan het initiatief
en ondersteunt de jongens in het opzetten van een expositie in Duiven.

Wist u dat……
• voor de eerste fase zich inmiddels
bijna 500 jongeren uit de Liemers
zich bij HOPE XXL hebben aangemeld?
• dat Jong Geleerd is Jong Gedaan ook
MDT gaat aanbieden op het Lyceum
Elst?
• 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?

“Verzet zonder vuisten”. Cynthia laat een
stilte vallen voor ze met passie verder
vertelt over hoe haar leven is gekleurd
door racisme. Geboren in Aruba, is Cynthia naar Nederland gekomen om te studeren en nu, op 73-jarige leeftijd, voelt ze
zich met vlagen nog steeds niet thuis. “Ik
maak mij strijdbaar”, gaat Cynthia verder,
maar ik laat mij geenszins verleiden door
geweld, noch verbaal, noch fysiek. Het is
hoog tijd dat wij met elkaar in gesprek
gaan en dat de mensen zich bewust
worden van de heersende structurele
discriminatie!” Cynthia wilt de mensen
ervan bewust maken dat ons bloed,
ongeacht de huidskleur, allemaal dezelfde kleur heeft. “Racisme is ooit begonnen
en wat kan beginnen, kan ook worden
beëindigd. Ik hoop van harte dat deze
woorden van een geliefde vriendin,
waarmee ik vaak over dit onderwerp
sprak, blijven doorklinken.”, beklemtoont
Cynthia krachtig.

kers uit, zoals de Pièta van
Michelangelo en zelfs het wezen Gollum uit The
Lord of the Rings. “Het boek en de foto’s
spreken mij enorm aan”, zegt Cynthia.
“Niet alleen zijn ze schitterend genomen,
de boodschap is ook heel krachtig.”
Cynthia Rosina
Met trots bladert Cynthia door het prachtige fotoboek en tuurt ze lachend over de
rand. “Ik laat het mijn vrienden en familie
zien,” glimlacht ze. Cynthia heeft in het
verleden veel te maken gehad met racisme. “Mag jij werken?”, vroegen mensen
haar verontwaardigd. Cynthia laat niet
over zich heen lopen en spreekt mensen
vaak aan op hun gedrag. “Verwijten heeft
geen zin, dat is alleen maar vervelend”,
zegt Cynthia. Na jarenlang in het onderwijs te hebben gezeten en vluchtelingen
te hebben geholpen met hun inburgering, houdt ze zich na haar pensionering
nog altijd bezig met de samenleving.
“Jammer genoeg heb ik samen met mijn
cursisten ook slechte ervaringen gehad.”,
legt Cynthia uit. “In het kader van het
zoeken naar een stageplek of tijdens
buitenschoolse opdrachten is racisme
helaas nog altijd een ding.” Cynthia is
momenteel actief als vrijwilligster en
bovendien zet zich nog altijd in voor het

Expositie
Om het project onder de mensen bekend
te maken, zal er een expositie worden
georganiseerd. Door de coronaregels is
het momenteel lastig om een veilig
evenement te organiseren. Toch is het
Cynthia in samenwerking met HOPE XXL
gelukt om, binnen de bestaande regelgeving, een plan te verzinnen. Zo zal er
vanaf 17 januari een expositie worden
houden in een ruimte aan het Remigiusplein te Duiven. Hier worden grote foto’s,
afkomstig uit het boek Marble or Bronze,
aan het publiek getoond. De expositie is
dagelijks voor iedereen vrij te bewonderen tussen 14.00 en 18.00 uur en zal een
looptijd hebben van 5 weken. “We hopen
met de tentoonstelling zoveel mogelijk
mensen aan te zetten tot nadenken en
reflectie. Bovendien bieden we de gelegenheid om vragen te stellen”, gaat
Cynthia verder. “Het gesprek moet op
gang komen en wij moeten niet doen
alsof racisme niet bestaat.”
De expositie wordt mede mogelijk
gemaakt door jongeren van het Candea
College in Duiven die via het MDT-traject
betrokken zijn geraakt bij MORB. De
jongeren verrichten vrijwilligerswerk
door een actieve bijdrage te leveren aan
het tot stand komen en bemannen van
de expositie aan het Remigiusplein.

Kunst als wapen
Stan Nijenhuis en Alain Dikken hebben
zich letterlijk en figuurlijk blootgegeven
toen ze toestemden om een bijdrage te
leveren aan een nieuwe beweging.
Geïnspireerd door klassieke beeldhouwwerken, uit zowel marmer als brons,
poseren de twee jongens met gevoel en
met overtuiging in het boek, waarmee
het allemaal begon. Het boek draagt de
titel ‘Marble or Bronze, WTF!’. “En wat zou
het ook moeten uitmaken?”, vraagt
Cynthia zich terecht af. “Laat mensen je
beoordelen op basis van je karakter en
laat niemand anders je zeggen wat je
waard bent, want dat weet je zelf wel!”,
maakt Cynthia inspirerend af. Omdat een
beeld meer zegt dan een duizend woorden is kunst gekozen is als het medium
voor de kersverse MORB-beweging. Stan
en Alain beelden verschillende klassie• Cynthia Rosina (73) bladert door het boek “Marble or Bronze, WTF”
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