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.

Tr8-118 Van Zooi naar Mooi
Jongeren die deelnemen aan Maatschappelijke Diensttijd (MDT) fleuren
hun buurt op door ongewenste graffiti
te veranderen in een kunstproject.
Samen met de befaamde ‘Street artist’
Rosalie de Graaf worden skateparken in
Westervoort en Duiven omgevormd tot
een fijnere plek voor iedereen.
Iedereen is bekend met het straatbeeld
waarin muren, volgeklad met graffiti, ten
koste gaan van een verzorgde uitstraling. Het spuiten van verf op bouwwerken mag weliswaar een creatieve
uitspatting zijn, maar veelal kan dit
geklieder eerder gekwalificeerd worden
als vernieling. Volgens een groep
Liemerse jongeren kan dit zo niet langer.
Zij zijn daarom een project gestart om
graffiti weer in een gunstig daglicht te
plaatsen door lokale plekken als skateparken op te knappen en op te vrolijken.
Onder het mom “vuur met vuur bestrijden”, ligt de oplossing in dit geval dicht
• Het MDT-Team Van Zooi naar Mooi
bij het probleem; graffiti, maar dan wél
gewenst!
ruimen het afval op. Daarna is het leukste gedeelte aangebroken. Samen met
Het MDT-project
de bekende ‘Street artist’ Rosalie de
MDT voorziet jongeren van een mogelijk- Graaf, bedenken de jongeren hoe ze een
heid om zichzelf te ontwikkelen door het mooie en passende invulling kunnen
verrichten van maatschappelijk vrijwilli- geven aan de bouwwerken op de skategerswerk. Iedere deelnemende jongere baan. Rosalie, bekroond als beste jonge
ondernemer van 2019, staat bekend om
draagt in totaal 80 uur lang bij aan een
haar vindingrijkheid en kundigheid op
project naar keuze. Een van de vele,
zogeheten, Tr8-projecten waaruit jonge- het gebied van straatkunst en graffiti.
Hierdoor kan zij de jongeren van het
ren kunnen kiezen is ‘Van Zooi naar
project ‘Van Zooi naar Mooi’ voorzien
Mooi’. Bij dit initiatief wordt een kunstvan hulp en ondersteuning om de
zinnige blik geworpen op creatieve mogelijkheden om ‘verwaarlozing’ tegen te locaties om te toveren tot échte
kunstwerken.
gaan. Het plan is verzonnen vóór en

Wist u dat……
• voor de eerste fase zich inmiddels
bijna 500 jongeren uit de Liemers
zich bij HOPE XXL hebben aangemeld?

dóór jongeren, dus hier trekken de deelnemers ook écht de kar. In twee stappen
wordt er momenteel gewerkt aan een
oplossing voor de skatebanen in Westervoort en Duiven. Allereerst wordt, met
een gezellige groep van 8 tot 10 jongeren van ongeveer 9 tot en met 14 jaar,
een plan gemaakt. Vervolgens begint het
échte werk. Om een skatebaan fatsoenlijk te kunnen opknappen, moet deze
eerst worden opgeruimd. Samen maken
de jongeren de locatie schoon en

• 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 februari
2021, rechtstreeks kunnen aanmelden op de aanmeldpagina
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?

• Graffiti bij station Westervoort

Motivatie

Zichtbahr Fotografie—Christiane Bahr

opzoeken, is een vrolijke, verzorgde
beurt in het belang van iedereen.
Zodra de deelnemers aan het project,
buiten de skateparken om, een locatie
ontdekken die ondergespoten is met
ongewenste graffiti, maken ze hier een
foto van en delen deze met de rest van
de groep. Met behulp MDT-coach Anny
Huuskes, wordt vervolgens contact opgenomen met de eigenaar van het
bouwwerk om zo samen te onderzoeken
welke artistieke opties er mogelijk zijn.
“Het is super leuk en motiverend om
met anderen samen te komen tot een
doel.”, beklemtoont Marit trots. “Het
allerleukste vind ik dat wij mensen blij
maken.”

Momenteel zit het project in de fase dat
ideeën besproken worden, want met zo Wie zich, net als Kaya en Marit, geïnspiveel unieke visies kan het uitdagend
reerd voelt om bij te dragen aan het
worden om een plan te maken. Kaya van opfleuren van hun buurt, kan contact
Elburg (14) en Marit Böhmer (13), vrijwil- opnemen met de groep door een e-mail
ligers bij jongerencentrum Creon, gaan
te sturen naar Anny Huuskes via
deze “challenge” graag aan! “Zelf ben ik
anny@hope-xxl.com. Kunstzinnige
graag bezig met het verzinnen van crea- plannen, om iets van Zooi naar Mooi te
tieve ideeën.” , vertelt Marit. “Zo teken
brengen, zijn van harte welkom!
en schilder ik veel,
vooral tijdens de
lockdown.” Ook
Kaya laat zich kenmerken door haar
kunstzinnigheid:
“Voor de lol spuit
ik een eigen tafel
soms onder met
graffiti.”, zegt Kaya
vrolijk. Beiden zijn
ze met veel plezier
betrokken bij het
project om skateparken een nieuw
leven te geven.
“Zodra dingen
grauw en lelijk zijn,
vinden mensen
het al snel minder
leuk.”, laat Kaya
weten. Zeker in
tijden van lockdown én van beter
weer, wanneer
veel mensen de
• Rosalie de Graaf werkt aan een afbeelding van Duncan Laurence
buitenlucht
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