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! - deel 3
Marble or Bronze, een project bedoelt
om discriminatie te laten verdwijnen,
krijgt - in de reeks van drie – een hekkensluiter. In deze editie schenken we aandacht aan de expositie, waar de foto’s uit
het boek Marble or Bronze WTF! worden
tentoongesteld. In verband met de
coronamaatregelen zal de opening van
de expositie niet live maar online via
livestream te volgen zijn.
We maken het tegenwoordig helaas nog
steeds mee; discriminatie op basis van
huidskleur. Soms gebeurt dit opzettelijk
om iemand te kwetsen, maar veelal heeft
men niet eens door hoe uitdrukkingen,
gebruiken of woorden anderen kunnen
schaden. Om deze reden is verandering
niet te bewerkstelligen door met vingers
te wijzen, maar door, zonder verwijten,
de dialoog aan te gaan met elkaar. Het
salonboek Marble or Bronze WTF!
(MORB) is bedacht om deze gesprekken
aan te moedigen en taboes te doorbreken. In het imposante boek poseren Stan
Nijenhuis (21) en Alain Dikken (23)
volledig naakt als bekende beelden uit de
menselijke geschiedenis. Het boek moet
de lezers doen inzien dat voor de
schoonheid van de beelden, het materiaal en de kleur, geen enkele rol speelt.
Om het publiek ook live kennis te laten
maken met de beelden en mensen aan
te zetten tot reflectie over discriminatie,
zal de expositie - als het weer kan - vanaf
maart door heel Nederland reizen en
met name op middelbare scholen te zien
zijn. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat
dit de aanzet is tot een massale dediscriminatie golf. Een tweede goede
optie is dat MORB een anti-discriminatie
symbool wordt. Een soort regenboogvlag, maar dan voor discriminatie op
basis van huidskleur”, stellen Nijenhuis
en Dikken.
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 Lyceum Elst
te Elst (Gld)?
• 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?

Deelnemende jongeren
Leerlingen van het Candea College uit
Duiven krijgen via MDT (Maatschappelijke Diensttijd) de mogelijkheid om
zich in te zetten voor MORB. Door het
maken van posters, flyers en door mee
te werken aan de aankleding van de
expositie, dragen de deelnemende
jongeren hun steentje bij aan dit maatschappelijke initiatief. Thijmen Evers uit
klas V5C vertelt dat hij vaker deelneemt
aan dit soort activiteiten: “Niet alleen is
het gezellig om met anderen bezig te zijn,
maar het voelt ook goed dat we stappen
ondernemen tegen racisme.” Ook medeleerling Nomi Vermeulen deelt haar bevindingen: “Het is inderdaad erg gezellig,
maar dat neemt niet weg dat het ook een
uitdaging voor ons is om het verhaal van
MORB op een indrukwekkende manier
over te brengen.”,

media.”, legt Floortje uit. “MORB zet
mensen aan het denken, ik heb nog
nooit zoiets gezien als dit.”

Livestream opening expositie

Op www.morb.wtf is allerlei informatie
over het project MORB, Marble or
Floortje en Nomi hebben samen, als
Bronze…WTF! te vinden. Ook kan daar
aanvulling op het grote salonboek, een
het fotoboek worden besteld. Op de
kinderboek gemaakt. “Wij hadden al de
expositie zullen welbekende standbeelopdracht gekregen om een kinderboek
den als de Pietà van Michelangelo en Le
te maken. “Ons leek het mooi om het
Penseur van Rodin hopelijk een nieuwe
thema van dit kinderboek aan MORB te
beweging inluiden. “Verzet, maar niet
wijden.”, vertelt Floortje trots. Samen
met vuisten”, vertelde ambassadeur
hebben ze het gehele kinderboekboek
Cynthia Rosina ons enkele edities
samengesteld, van het schrijven van de
geleden. De tijd is nu bijna aangebroken
tekst tot het maken van de tekeningen.
om een statement te maken in de vorm
Met het kinderboek, dat speciaal bedoeld van kunst: Racisme? WTF!
is voor basisschoolleerlingen, worden
De opening, die wordt verricht door locokinderen op jonge leeftijd al aan het
burgemeester Gemma Tiedink-Koning,
denken gezet. Het door de leerlingen
geschreven verhaal gaat (natuurlijk) over zal plaatsvinden op zaterdag 20 februari
Stan en Alain, die als standbeelden door in Duiven. In verband met de coronareKinderboek
gels mag hierbij geen publiek aanwezig
het leven gaan. Alain wordt anders
zijn. Daarom is de opening, die start om
behandeld
omwille
van
zijn
huidskleur
en
Floortje Dalleu uit HAVO 5 heeft zelf
14.00 uur, live te volgen op
gelukkig nog nooit met racisme te maken Stan maakt zich strijdbaar door voor
Alain op te komen. Samen zetten ze zich, www.morb.wtf. Na de opening zal de
gehad, tóch vindt ze het erg belangrijk
net als in het ‘echte’ MORB-boek in tegen reizende expositie, zodra de situatie het
dat dit onderwerp op tafel komt. “De
weer toelaat, beginnen aan de tour. De
structureel racisme. “Op deze manier
creatieve invulling van het thema, geeft
agenda daarvan zal op de website
snapt
iedereen
het!”,
lacht
Floortje.
een andere draai aan de verhalen in de
worden gepubliceerd.
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