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.

Westervoorts Game Café
Voor de liefhebbers van gamen bestaat
er binnenkort een heus “Game Café”, een
plek om fysiek bijeen te komen en te
genieten van een spannend potje gamen.
Deelnemers van Maatschappelijke
Diensttijd (MDT) helpen een handje mee
om eenzaamheid onder jongeren, op
deze speelse wijze, tegen te gaan.

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?

werker bij Creon, ondersteunt de vrijwil- den.”, zegt Daniël. “Jong- en oud zijn vrij
ligers die hun handen uit de mouwen
om een tal van dingen te doen zodra het
steken voor het Game Café. “Het is geeerste contact eenmaal gelegd is. Door
weldig om te zien.”, begint Daniël trots.
het faciliteren van een Game Café krijgen
“Wij zijn met niets begonnen en het is de wij als
beroepskrachten ook meer
inzet van de vrijwilligers die dit alles mo- zicht op wat jongeren doen en beweegt.
gelijk heeft gemaakt!” In de speciale
We kunnen vanuit het jongerencentrum
ruimte binnen jongerencentrum Creon
hen zo nodig begeleiden naar andere
uit Westervoort, die activiteiten die wij hier organiseren, zovoor het Game Café dat ze niet alleen maar bezig zijn met
beschikbaar is gegamen.” Voor nu moeten de gamers het
steld, werken de vrij- nog eventjes thuis uithouden, want door
willigers hard aan de de lockdown mag het Game Café helaas
nieuwe ontmoetings- nog niet open. Wanneer dit wél het geval
ruimte. “Er wordt
is, kunnen jongeren terecht bij het Gageschilderd, geklust me Café tijdens de openingstijden van
en natuurlijk ook
jongerencentrum Creon in Westervoort.
bekabelt!”, laat
Voor volwassenen heeft het Game Café
Daniël weten. “Een
de zondagmiddag op het oog. Als je op
onderdeel van de
de hoogte wilt blijven van de laatste
charme is natuurlijk nieuwtjes over het Game café, kijk dan
dat de ruimte waar
op de Facebook pagina van Game Café
straks gegamed kan Westervoort. Als je interesse hebt om
worden ook geheel
mee te helpen of te gamen in het Game
door de jongeren
Café kan je een email sturen naar gamezelf is opgezet. Zo
cafewestervoort@gmail.com. “Iedereen is
bouwen we samen
welkom; hoe meer zielen, hoe meer
aan een plek door én vreugd” sluit Daniël af.
voor gamers.” Zelf
zou Daniël zich geen Doe mee met MDT
‘gamer’ willen noeAls jongeren willen meehelpen bij Game
men, maar toch
Café Westervoort als MDT-deelnemer,
draagt hij de doeldan is dat mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld
groep een warm hart
in de vorm van gastheerschap of als or• MDT-deelnemer Marcel Kinkelaar (l) en jongerenwerker Daniel toe. “Gamen is
ganisator van ludieke activiteiten als LAN
natuurlijk al jaren
Krikke (r) aan het werk voor het Game Café
-party’s en digitale competities. Je kan
een populaire bezignatuurlijk ook, samen met andere MDTIn verbinding, maar toch eenzaam
heid.”, legt Daniël uit. “Door de pandemie
deelnemers, in je eigen plaats een Game
en de quarantaine is deze hobby enkel
“Antisociale jeugd!”, roept men wel
Café gaan opzetten, Richt je bij interesse
gegroeid.” Gamers kunnen via online
tegenwoordig wel eens. Veel jongeren
tot je MDT-coach of schrijf je in op
spellen contact leggen met anderen van
spenderen hun tijd achter een beeldjonggeleerdisjonggedaan.nl
over de hele wereld om samen mee te
scherm. Deze statement komt dus niet
spelen. “Toch is online conhelemaal uit de lucht gevallen. Het moet
tact niet hetzelfde als echt
echter wél gezegd worden dat deze zelfcontact.”, beklemtoont
de jongeren, de gamers van onze generaDaniël. Hij zou graag zien
tie, doorgaans socialer bezig zijn dan in
dat jongeren die zich eeneerste instantie wordt gedacht Met
zaam voelen, een plek
online games en tal van multiplayer varikrijgen waar ze elkaar in de
anten, maken jongeren nieuwe vrienden
‘echte’ wereld kunnen levan over heel de wereld. Dat allemaal
ren kennen. Om deze
vanuit het gemak van hun luie stoel. Toch
ontmoetingen te faciliteis dit scenario niet zo rooskleurig als het
ren, is het Game Café
klinkt, omdat de jongeren in kwestie
straks voorzien van 4 highveelal kampen met isolatie en eenzaamtech gamecomputers en 4
heid, zeker in deze tijd. Het lijkt een paraplekken waar je je eigen
dox; verbonden zijn met duizenden
laptop of pc kan aansluiten
andere gamers, maar toch niet in staat
op het netwerk. Ook zijn er
zijn om persoonlijk de eenzaamheid te
2 gameconsoles waar de
doorbreken. Het is helaas bij veel jongegasten op verantwoordelij- • Gamers in actie in het Game Café Westervoort
ren wel de praktijk. Om deze reden is het
ke wijze gebruik van moGame Café opgetuigd met als doel
gen maken. De computers
mensen met een gedeelde gamehobby
en de bijhorende bekabelive met elkaar te verbinden. In het Game
ling worden in elkaar gezet
Café komen jongeren bijeen om nieuwe
door MDT-deelnemers en
vrienden te maken uit de regio, de isolavrijwilligers. Als je zelf niet
tie te doorbreken en vooral om een potje
in het bezit bent van de
te gamen. Het plan om een Game Café
laatste hightech snufjes, is
op te richten lag al eventjes op de plank,
het Game Café the “place
maar door nieuwe financiële prikkels
to be” als je achter een
vanuit het MDT en andere behulpzame
supersnelle gamecompupartners, komt het plan nu toch écht van
ter wilt plaatsnemen.
de grond.
Meer dan alleen gamen
High tech computers
• 3D ontwerp van het Game Café, gemaakt door MDT“Natuurlijk hoeft er niet
Daniël Krikke, coördinator en jongerendeelnemers
per se gegamed te wor-
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