Maarten van Rossem & Jan
Terlouw

In de 25ste aflevering van de Podcast of HOPE hebben we twee
mastodonten te gast. Maarten van Rossem is niet alleen Nederlands
bekendste historicus en Amerikadeskundige, hij is ook een veelgevraagd
commentator op radio en televisie. Regelmatig is Maarten van Rossem te
zien in programma’s als Jinek, Op1 en de slimste Mens. Hij heeft zelfs een
eigen tijdschrift, genaamd Maarten! Kernfysicus, politicus en schrijver Jan
Terlouw wordt bekend door zijn optreden binnen de politieke partij D66.
Hij was in zijn politieke carrière vicepremier, minister en commissaris van
de Koningin in Gelderland. Rond 1970 begint hij met het schrijven van
kinderboeken, waaronder Oorlogswinter en Koning van Katoren, en wint
hiermee verschillende prijzen. In 2016 hield Jan Terlouw in De Wereld
Draait Door een veelbesproken pleidooi voor meer vertrouwen “het
touwtje uit de brievenbus”.
In deze bijzondere aflevering praten we samen over zelfredzaamheid en
boeken die ons gelukkig maken. Maarten en Jan benadrukken de
noodzaak van een goede democratie en een goede overheid. We hebben
het over de invloed en gevolgen van polarisatie in de samenleving en
natuurlijk over De Slimste Mens en het voordringen bij vaccinaties. Verder
komt de relatie tussen geluk en het klimaat ter sprake. De heren wisselen
verder ervaringen uit over hun dienstplicht en trekken de vergelijking met
Maatschappelijke Diensttijd. Ook de ontwikkelingen van de medische
wetenschap en de levensverwachting van mensen is onderdeel van het
gesprek. Het gesprek wordt in twee delen uitgezonden.
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MDT in the spotlights

Samen met Dansschool Studio 26 uit Velp organiseert HOPE XXL
voorstellingen op middelbare scholen als project voor Maatschappelijke
Diensttijd (MDT). Aan de voorstellingen met als thema “dromen en
vrijheid” zullen grote groepen jongeren uit de Liemers en Arnhem
deelnemen. Op speelse wijze wordt gedurende een reguliere schoolweek
tijd vrijgemaakt voor dit wel héél bijzondere en creatieve leerproject.
Samen met de deelnemende leerlingen zal Studio 26 diverse
voorstellingen gaan regisseren en uitvoeren. Niet enkel zullen deze
voorstellingen zich richten op vrije expressie in dans- en kunst, maar ook
op belangrijke thema’s als dromen en vrijheid. De leerlingen zijn ook vrij
hun eigen ideeën te delen met de Studio zodat de voorstellingen het
gevolg zijn van een gezamenlijk proces. “Sterk worden in
zelfvertrouwen.”, zo luidt de missie. Het doel van deze onderneming is
dat jongeren zich leren ontplooien op gebieden waar normaal gesproken,
binnen het reguliere schoolprogramma, weinig aandacht voor is. De
leerlingen worden begeleid door studenten die zich bij Studio 26 hebben
aangesloten. Voor de docerende studenten betekent dit een
verscheidenheid aan nieuwe ervaringen en de mogelijkheid om te leren
van praktijksituaties op scholen. Voor de deelnemende leerlingen
betekent dit een kennisoverdracht die is ingericht op peer-to-peer
interactie: les door leeftijdsgenoten. De focus van HOPE XXL en Studio
26 ligt op extra-curriculaire talentontwikkeling. De voorstellingen
betreffen maatschappelijk relevante onderwerpen die zijn ingericht op
kennisoverdracht en worden opgevoerd voor de ouders van de

deelnemende jongeren en voor basisschool leerlingen.
Meer informatie over dit MDT-Project leest u in het MDT-Nieuws.

Oud-minister van Defensie,
Professor Joris Voorhoeve
Het is positief dat er de laatste
50 jaar een opbouw is van een
internationale orde die volkenrecht
en mensenrechten centraal stelt.
Hiervan zijn de Europese Unie en
de NAVO duidelijke hoogtepunten.
Spijtig genoeg gedragen veel
staten en bedrijven zich nog niet
volgens die regels.
Voorbeeldfiguren zijn de
presidenten Mandela en Obama.
Zij hebben veel gedaan voor de
vreedzame opbouw van hun
landen en ook internationaal veel
inspiratie gegeven.
Serieuze aandachtgebieden zijn de risico’s van oorlog,
klimaatverandering, overexploitatie van de aarde en een te hoge
bevolkingsgroei in de armste gebieden. Mijn advies zou zijn om mensen in
zwakke posities hun situatie te helpen verbeteren en respect voor hun
rechten af te dwingen. Strijden tegen onrecht maakt onszelf gelukkig en
maakt de mensen waar je voor opkomt minder ongelukkig. Mijn leven
waardeer ik met een 9!

Deze spreuk van de maand is ingezonden door Ted Prost. Heb jij ook een
mooie spreuk die je wilt delen, e-mail deze dan naar pr@hope-xxl.com.
Als jouw spreuk wordt geselecteerd, krijg je een prachtige HOPE XXL
goodiebag thuisgestuurd. Vergeet daarom niet om je woonadres in de email te zetten!

Verklaard: Artikel 2 (72 t/m 80) van de Liemerslist

Het People’s Partnership
Het tweede artikel van de Liemers List roept regeringen, civiele
organisaties, bedrijven en individuen op tot het aangaan van het People’s
Partnership. Dit betreft een koppeling tussen de inwoners van twee
landen die gevraagd worden om samen te werken aan de doelstellingen
in de Liemers List. Het is de bedoeling dat deze twee landen uiteindelijke
4% van hun Bruto Nationaal Product reserveren voor projecten in dit
kader. Door wederzijdse expertise op verschillende gebieden moeten de
twee landen elkaar verder helpen. Daarnaast stelt het de inwoners van
deze landen in staat met elkaar in contact te komen, aan culturele
uitwisselingen deel te nemen en in algemene zin het eigen perspectief te
verbreden. Het is de bedoeling dat projecten, ondernomen in kader van
het People’s Partnership, worden gefinancierd uit middelen die
momenteel gereserveerd zijn voor ontwikkelingshulp, waarmee heel veel
landen een klein beetje gesteund worden maar wat in de praktijk eigenlijk
geen zoden aan de dijk zet. Door het richten op een intensieve bilaterale
relatie, die geënt is op gelijkwaardigheid in plaats van de situatie waarin
het ene ‘ontwikkelde’ land het andere land ‘ontwikkelingshulp’ biedt,
zouden deze middelen veel effectiever ingezet kunnen worden. Door het
creëren van wederzijdse individuele betrekkingen is het bovendien te
verwachten dat beide groepen mensen ook een daadwerkelijk
persoonlijke drijfveer hebben om het People’s Partnership zo succesvol
mogelijk te laten verlopen.
Klik hier als je de hele Liemerslist (vijfde versie) wilt lezen. Je kunt, als je
wilt, meedenken en meepraten over de totstandkoming van de zesde
versie van De Liemerslist. Stuur ons in dat geval een e-mail.

Bekijk de
ontwikkelingen van
HOPE XXL in de
eerste tien jaar

Als je het leuk vindt om HOPE XXL te volgen op haar missie naar een
wereld waarin iedereen zijn of haar leven met een acht waardeert, kun je
lid worden van de HOPE XXL-Basecamp community. Als

Basecampgebruiker kan je chatten en mailen met andere leden binnen de
HOPE XXL community. Bovendien vind je in Basecamp foto's, filmpjes,
publicaties en brochures en nog veel meer over HOPE XXL. Ook als je
zelf een leuk idee hebt voor een Tr8-Project of je wilt meedoen met een
project, kan je dat binnen Basecamp kenbaar maken. Voor een korte
uitleg over Basecamp, hebben we deze korte animatievideo voor je
gemaakt. Stuur ons een e-mail als je lid wilt worden van de HOPE XXLBasecampcommunity, dan sturen wij je een uitnodiging om een account
aan te maken.

HOPE XXL heeft een slimme tool ontwikkeld, genaamd
Stroomlijners, die jongeren ertoe moet zetten om thuis bewuster
met water en energie om te gaan. Naast de website met allerlei
besparingstips komen er ludieke filmpjes uit, de jongeren nudgen tot
het zuiniger omgaan met water en energie. Door periodiek de
meterstanden te registreren, en deze te vergelijken met het verbruik
van een jaar ervoor, kunnen de jongeren zien of er gas, water en
elektriciteit is bespaard. Zo kunnen ze een extra zakcentje
verdienen. In de handige app worden naast de meterstanden ook
de uitbetalingen bijgehouden en kunnen de deelnemende jongeren
met ouders, buren en familieleden bespaarafspraken maken. De app
wordt momenteel getest en gaat naar verwachting nog dit jaar live.
Wij houden u in deze nieuwsbrief natuurlijk op de hoogte.

Volg HOPE XXL op
onze socials
Deze e-mail wordt u eens per maand toegezonden door stichting HOPE
XXL, Horsterparklaan 4, 6922 NR Duiven. Klik hier als u zich hiervoor
wenst uit te schrijven.

