
Proeftuin MDT: 
jongeren die zich hard 
maken voor de maatschappij

Mijn naam is Stijn Brokx, ik ben werkzaam 
bij Welzijn West Betuwe als coördinator van 
de combinatiefuncties. Sinds kort ben ik 
ook projectmedewerker van Jong & Meer, 
dit valt onder de proeftuin maatschappelij-
ke diensttijd. Mijn taak is om jongeren tus-
sen de 16 en 27 jaar te werven, die uitein-
delijk andere jongeren gaan aansporen om 
projecten met maatschappelijke waarde 
mogelijk te maken. Het grootste pluspunt 
is dat de jongeren veel bewegingsvrijheid 
hebben. Ik vind het dan ook erg belang-
rijk dat ik ze de vrijheid geef om te kunnen 
vallen maar ook weer om zelfstandig op te 
staan.

Met mijn gekweekte enthousiasme besloot 
ik samen met mede projectgenoten een 
campagne op te zetten voor jongeren. Dit 
bleek alleen nog niet zo makkelijk, er zijn 
namelijk weinig tot geen jongerenwerkers 
actief binnen Welzijn West Betuwe. We be-
sloten toch de campagne voort te zetten en 
maar liefst twintig jongeren kwamen naar 
de eerste brainstormsessie. Geweldig toch? 
Onder ander een groepje van zes jongens 
uit Heukelum schoven aan. Er was nooit 
iets voor hun leeftijd te doen in het dorp en 
daar wilde ze maar al te graag verandering 
in brengen. Ik mocht uiteindelijk de bege-
leiding van deze jonge mannen op me ne-
men.

Campagne

‘‘Aanpakken en doorpakken 
is hun motto’’

Een dorpshuisfeest voor jongeren orga-
niseren in Heukelum, het idee broeide al 
een tijdje bij de jongens en nu konden ze 
het dan ook echt werkelijkheid maken. 
Met hun enthousiasme konden ze niet 
wachten om aan het project te beginnen. 
Aanpakken en doorpakken is hun motto. 
Binnen een mum van tijd werden er dan 
ook afspraken gemaakt met het dorpshuis, 
kennis gemaakt met vrijwilligers, een dri-
ve-in show gehuurd, beveiliging werd ge-
regeld, flyers werden verspreid en spon-
sors werden gevonden. 

Momenteel zitten we ongeveer drie we-
ken voor het feest en je ziet toch wel dat 
de spanning bij de jonge mannen stijgt. 
Voor ons allemaal is het in ieder geval al 
een geslaagde maatschappelijke dienst-
tijd. Ik hoop dat iedereen die een soort-
gelijke groep treft, jongeren de kans geeft 
om met een klein beetje begeleiding ge-
noeg vrijheid in hun project te gunnen. De 
jongeren die meedoen aan Jong & Meer 
West Betuwe zijn eigenlijk hun eigen dorp 
een stukje passender en mooier aan het 
maken en richten hun woonplaats zo in 
dat ze er nog langer kunnen ,maar ook 
willen, blijven wonen. 

Stappen maken


