Samenvatting MDT plek per organisatie
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1. Een Heerlijk Thuis
(www.eenheerlijkthuis.nl)
Hoeveel studenten/MDT-groepsplekken: 2 mdt groepen a 3 studenten
Doelgroep: divers
Dagen: dinsdag of donderdag
Kort omschrijving van de MDT activiteit:
De kloof verkleinen tussen jong en oud
Videoproject
Doel: ouderen uit de wijk inspireren jongeren en/of jonge gezinnen uit diezelfde wijk in de vragen die
bij hen spelen. Hiermee geef je ouderen de mogelijkheid hun wijsheid door te geven en tegelijkertijd
geef je gezicht aan de mensen in de wijk. Het is zelfs mogelijk om ‘ontmoetingen’ te organiseren
tussen gezinnen, jongeren en ouderen n.a.v. zo een vraag.
Met Een Heerlijk Thuis stimuleren we mensen om méér samen te leven, elkaar te leren kennen. Dit
het liefst dichtbij. Als we elkaar beter weten te vinden, er méér verbondenheid ontstaat, zullen tal
van problemen verdwijnen zonder dat hier een psycholoog aan te pas hoeft te komen. Met dit
project kun jij daar aan bijdragen.
Stappenplan
1. Je krijgt informatie over de stichting, ons verlangen en de wijk. Je kunt zelf je vragen stellen.
2. We gaan in gesprek over jou eigen verbondenheid. Waarom? Zodat je beter begrijpt en aanvoelt
waar het over gaat.
3. Het kader van het project is redelijk breed, zodat jij je eigen ideeën er ook in kwijt kunt. We
denken samen na over jong en oud en brainstormen over het plan.
4. Jullie werken het plan verder uit en komen met een concreet plan.
5. Als het plan klaar is om uitgevoerd te worden, gaan jullie ermee aan de slag in de wijk. Ik zal jullie
waar nodig introduceren bij mensen.
6. Al doende loop je tegen dingen aan, daar zullen we je in begeleiden.
Wat heb je nodig?
In de eerste plaats het verlangen om een verschil te maken. Dat is het belangrijkste. Daarnaast is het
handig om enige creativiteit en lef te hebben. Een team van drie personen is voor dit project
voldoende.

2. Een Heerlijk Thuis
(www.eenheerlijkthuis.nl)
Hoeveel studenten/MDT-groepsplekken: 2 mdt groepen a 3 studenten
Doelgroep: divers
Dagen: dinsdag en donderdag
Kort omschrijving van de MDT activiteit:
De tofste Huiskamer van de Stad
Mensen samen brengen
Doel: mensen, continue en structureel, in contact met elkaar brengen in de wijk.
Met Een Heerlijk Thuis zijn we in oktober 2019 met de Huiskamer van de Wijk begonnen in het
Nelson Mandela Centrum. Eerst één dagdeel, daarna twee. Door het coronavirus stopte dit in het
Nelson Mandela Centrum, om in de zomer van 2020 verder te gaan in Natuurspeeltuin, Het Eiland.
Hoe dit zijn vervolg krijgt is nog maar de vraag.
Samen voor Goud kent straattafels. Dit zijn ook manieren om mensen in ontmoeting met elkaar te
brengen. Dat hebben we toch nodig, maar door de gevaren op besmetting moet dit anders en op
afstand. Het project begint dan ook met een brainstorm hoe verbondenheid werkt als ook hoe je dit
op het moment vorm kunt geven. Jullie mogen hierin de aanstichters zijn. Het is dus belangrijk om
creatief en out-of-the-box te kunnen denken.
Stappenplan
1. Je krijgt informatie over de stichting, ons verlangen en de wijk. Je kunt zelf je vragen stellen.
2. We gaan in gesprek over jou eigen verbondenheid. Waarom? Zodat je beter begrijpt en aanvoelt
waar het over gaat.
3. Het kader van het project is redelijk breed, zodat jij je eigen ideeën er ook in kwijt kunt. We
denken samen na over jong en oud en brainstormen over het plan.
4. Jullie werken het plan verder uit en komen met een concreet plan.
5. Als het plan klaar is om uitgevoerd te worden, gaan jullie ermee aan de slag in de wijk. Ik zal jullie
waar nodig introduceren bij mensen.
6. Al doende loop je tegen dingen aan, daar zullen we je in begeleiden.
Wat heb je nodig?
In de eerste plaats het verlangen om een verschil te maken. Dat is het belangrijkste. Daarnaast is het
handig om creatief te zijn en out-of-the-box te kunnen denken. Een team van drie personen is voor
dit project voldoende.

3. De Klup
Hoeveel studenten/MDT-groepsplekken: Een MDT-groepen, ongeveer 3 studenten
Doelgroep: Mensen met een verstandelijke beperking en mensen in de wijk
Dagen: Woensdagmiddag en/of donderdag avond
Kort omschrijving van de MDT activiteit:
De Klup organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen in de wijk
vrijetijdsactiviteiten in Gouda en omstreken. Ben je jong en houd je van een uitdaging? Dan zijn we
opzoek naar jou. We zijn opzoek naar een aantal jongeren, die samen met mensen met een
verstandelijke beperking om de tafel gaan zitten en samen ideeën uitwerken. Jongeren weten het
best wat jongeren willen doen. Met elkaar komen jullie vast tot leuke vrijetijdsactiviteiten om samen
te gaan doen. Heb je op woensdagmiddag of donderdagavond de tijd om samen een plezierige tijd te
organiseren? Dan ben je van harte welkom. Voor vragen bel naar De Klup, 0182-527566 en vraag
naar Marijn Hartsink. Mailen kan ook: marijnhartsink@deklupgouda.nl
DE KLUP
Bloemendaalseweg 68 2804 AB Gouda
0182 527 566
info@deklupgouda.nl
www.deklupgouda.nl

4. Acceptus
Taalschool voor inburgering
Hoeveel studenten/MDT-groepsplekken: Twee MDT-groepen, ongeveer 3 studenten per groep
Doelgroep: Volwassenen, inburgeraars, taalachterstand. De meesten met een vluchtverleden
Dagen: di, do
Kort omschrijving van de MDT activiteit:
Twee keer per week moet er een taalcafé georganiseerd worden. Cursisten van Acceptus komen hier
extra spreken oefenen. Eventueel komen ook mensen van buiten hier om de taal te oefenen. Het gaat
niet om het maken van huiswerk, of om de docent te helpen, maar om zo veel mogelijk te spreken
met de cursisten.
Het uitgangspunt van het spreken is het gezamenlijk doen van een spelletje bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Kwartet
Sjoelen
Ganzenbord
Spreekkaarten
Kahoot

of rondom een bepaald thema, bijvoorbeeld
•
•
•
•
•

Gezondheid
Muziek
Familie
Sport
…

De vrijwilligers maken een programma, verdelen de taken, maken een beetje reclame in de klassen
van Acceptus, en voeren het programma uit. Ze zorgen voor een kopje koffie of thee, houden de
presentie bij, en na afloop wordt het lokaal opgeruimd en een beetje schoongemaakt.
Tijd: dinsdag en donderdag: bijvoorbeeld van 15.00 tot 17.00 uur.
Begeleiding: Natuurlijk krijg je begeleiding, en als het goed gaat, krijg je steeds meer ruimte om eigen
initiatieven te ontplooien. Misschien draait op termijn het taalcafé volledig zelfstandig onder jullie
begeleiding!
Zin in deze uitdagende klus? Vraag informatie bij Acceptus, Martiene van Amstel

5. Stichting The Melting Shop
Hoeveel studenten/MDT-groepsplekken:
1 MDT groep van 3 studenten
Doelgroep: Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
Dagen: di, woe of do
Kort omschrijving van de MDT activiteit:
Stichting The Melting Shop is een plek waar je elkaar kan ontmoeten, waar je kan werken, waar je
kan verkopen en waar je geïnspireerd kan worden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
werken samen met creatieve ondernemers aan een inclusief Gouda. Van slow fashion tot slow food
en recycling, bij The Melting Shop komt het allemaal voorbij.
Wij vinden naast werkervaring opdoen ook de sociale contacten belangrijk. Gezamenlijk koffie en
thee drinken en lunchen aan de tafel vormt een belangrijk onderdeel van de dag routine. Deze tafel
en het moment van samenzijn wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld een kwaliteitenspel of een
kennismakingsspel. De diversiteit en achtergronden van onze kandidaten heeft bij ons het idee
versterkt om een sociaal ontmoetingscafé verder uit te rollen. Door het serveren van zelfgemaakte
soepen, gebak of koekjes uit diverse landen ontstaan vanzelf gesprekken tussen onze kandidaten en
publiek.
Met het sociale ontmoetingscafé op de kop van de Kleiweg willen wij een sociale entreepoort tot
Gouda creëren. Contact is communiceren en kunnen communiceren is belangrijk in het verkleinen
van een afstand tot arbeid en het vergroten van zelfvertrouwen. Elke 1 maandag van de maand is
iedereen welkom om in dit sociaal ontmoetingscafé aan te sluiten (*je hoeft zelf niet op maandag
aanwezig zijn).
e

Vind jij het ook belangrijk dat iedereen mee kan en mag doen in onze maatschappij? Meld je dan aan
bij ons en ga samen met ons deze uitdaging aan.
Kleiweg 90-92
2801 GJ GOUD
Tel. 085-0605304
themeltingshop@gmail.com

6. Stichting Kernkracht
Hoeveel studenten/MDT-groepsplekken heb je: 2 trajecten Maatjesproject voor elk 2 studenten
Doelgroep: bijv. jongeren met vluchtachtergrond
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
Dagen:
Kort omschrijving van de MDT activiteit:
De studenten gaan in twee-tallen (2) voor een half jaar contact aan met een deelnemer aan het
Maatjesproject.
Dit Maatjesproject is er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, die een klein netwerk
hebben en behoefte hebben aan een Maatje.
De studenten maken afspraken om de deelnemer één keer per week of twee weken te bezoeken en
mogelijk te wandelen, een kopje koffie te drinken of een activiteit te ondernemen.
De studenten kunnen bij de deelnemer thuis afspreken of buiten (in verband met Corona)
Wij vragen aan de studenten om een open houding te hebben, goed te kunnen luisteren en geduldig
te zijn. Ook vragen we interesse in mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Hoe sluit de beleving van de studenten aan bij mensen met een psychische kwetsbaarheid?

7. Stichting Fairtrade Gouda
Gouda is Fairtrade Gemeente. Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een stad
bijzonder veel aandacht besteedt aan eerlijke handel. In een Fairtrade Gemeente worden veel
fairtrade producten verkocht, gekocht en gebruikt door supermarkten, winkels, horeca, kerken,
verenigingen, scholen, gemeente, bedrijven en consumenten.
Informatie: www.fairtradegemeentegouda.nl
Hoeveel studenten/MDT-groepsplekken heb je: bijv. 2 MDT groepen a 3 studenten
1 MDT groep van 3-4 studenten
Doelgroep: Jongeren (MBO-studenten) in Gouda
Dagen: di, woe of do
Kort omschrijving van de MDT activiteit (wat de studenten bij jullie gaan doen/wat jullie vraagstuk is),
200 - 300 woorden:
Doel: Bewustwording bevorderen van ‘duurzame en eerlijke kleding’ (Fair Fashion).
Vind jij het leuk om er goed uit te zien? Koop je graag veel kleren? Weet je hoe deze gemaakt wordt?
Heb jij al eens gehoord over ‘fair fashion’ en over ‘slow fashion’?
Wij vragen van jou, om onder begeleiding, zelf manieren te bedenken om je MDT in te vullen! Zolang
het maar past binnen het genoemde doel. Dus:
"Verzin een manier hoe jullie onder leeftijdgenoten (binnen de school) meer bewustzijn creëren over
fairtrade en fair fashion".
Je kunt rekenen op inhoudelijke begeleiding door enkele vrijwilligers van Fairtrade Gouda (fysiek of
online, afhankelijk van de corona-maatregelen) die je ook in contact kunnen brengen met
deskundigen, professionals en/of bedrijven en winkeliers. En natuurlijk de training en intervisie
begeleid door Samen voor Goud.

8. Tjeko
Doelgroep: Kinderen
Dagen: ?
Korte omschrijving van de MDT activiteiten:
Tjeko is op zoek naar een aantal studenten die het tof lijkt om kinderen in Afrika een FUNtastische
jongerentijd te geven. Wij organiseren namelijk allemaal speelprojecten op een interactieve manier
en hier in Nederland willen wij connectie zoeken met basisscholen om ons Tjeko programma “Tjeko
life” te introduceren bij kinderen op de basisschool. Op de basisschool organiseren wij daarom een
interactief kinderprogramma en jij kunt daarbij zijn. En jij kunt ons helpen om bij de basisscholen
binnen te komen. Daarmee help jij kinderen in Afrika en tegelijk heb jij heel veel plezier in Nederland.
Benieuwd? Meld je dan aan en ervaar nog veel meer over Tjeko!
https://tjeko.info/nl/

9. Surprise me -SVG
Samen voor Goud – Team Suprise me!
Hoeveel studenten/MDT plekken: 1 plek voor 3 studenten
Doelgroep: diverse
Dagen: di, woe of do
Korte omschrijving van de MDT activiteiten:
Bij SVG komen wekelijks hulpvragen binnen van mensen met een klein (of geen) netwerk. De
hulpvragen kunnen heel verschillend zijn. Vragen die wij binnen krijgen zijn bijvoorbeeld:
-Helpen met verhuizen voor een oud echtpaar
-Laminaat leggen of verven voor een alleenstaande moeder
-Hulp met boodschappen doen voor een meneer met lichamelijke klachten
-Een lamp ophangen voor een oudere mevrouw
Elke week surprisen wij je met een nieuwe hulpvraag. Ben je flexibel, een handen-uit-de-mouwentype en hou je van afwisseling? Dan is deze plek voor jou!

10. Reporterteam -SVG
Samen voor goud – Team Reporter
Hoeveel studenten/MDT plekken:1 plek voor 3 studenten
Doelgroep: alle doelgroepen: Diverse doelgroepen
Dagen: di, woe of do
Kort omschrijving van de MDT activiteit:
Wij zijn opzoek naar leuke jongeren die ons willen helpen met het maken van boeiende content voor
onze social media accounts. Wij willen de mensen in Gouda graag laten zien wat onze jongeren
allemaal doen en andere jongeren inspireren om zich in te zetten. Daarom zijn wij opzoek naar een
reporterteam. Jullie gaan bij andere vrijwilligers langs om interviews af te nemen, verzinnen leuke
vlogs of maken fotos van onze vrijwilligersprojecten. Als je al een beetje handig met fotos maken
bent en goed in het schrijven van verhalen, dan past dit project helemaal bij jou. Heb je dit nog nooit
gedaan maar lijkt het je wel superleuk, dan ben je ook welkom. We zullen ook voor boeiende
trainingen zorgen in bijv. fotografie of journalistiek.
Wat heb je nodig?
Voor dit project moet creatief zijn, durven voor de camera te staan en goed met mensen kunnen
praten. Omdat je als reporter op pad gaat bij verschillende projecten, kom je in aanraking met
diverse (kwetsbare) doelgroepen.

11. Kinderboerderij De Goudse Hofsteden
Hoeveel studenten/MDT plekken: 1 plek voor 3 studenten
Doelgroep: diverse
Dagen: woe
Korte omschrijving van de MDT activiteit:
Wij zijn opzoek naar studenten die het leuk vinden om speurtochten te ontwikkelen die we tijdens
vakanties of gewoon kunnen gebruiken. Dit kan in combinatie met dierverzorging. Ook zou het leuk
zijn als jullie activiteiten kunnen verzorgen of mee willen helpen met kinderfeestjes.

