
Wie doen er mee?
De Maatschappelijke Diensttijders zijn meiden van 14 tot 28 jaar, die
 bekend zijn met de Nederlandse sportwereld (totaal 360 MDT’ers). 
Zij begeleiden leeftijdsgenoten die nog maar net in Nederland wonen en
van sporten houden (totaal 360 deelnemers).
Meiden die eerst als deelnemer meedoen, kunnen in een volgende ronde
meedoen als MDT’er.
Wereldmeiden is in 6 gemeenten in Overijssel uitgevoerd. Het plan is om
Wereldmeiden uit te breiden met 11 nieuwe gemeenten in  Groningen,
Friesland, Drenthe en Overijssel.

Hoe ziet de MDT er uit?
1.  Je gaat in een groep van 10 MDT’ers en 10 deelnemers tien weken lang in

een sportcarrousel verschillende sporten uitproberen. 
2.  De deelnemers kiezen daarna een sport, die ze met jou als ‘maatje’ nog

12 weken lang mogen verkennen bij de sportclub. 

De maatschappelijke diensttijd duurt in totaal 6 maanden (gemiddeld 3 uur
per week). Naast het wekelijks sporten besteed je tijd aan het meedenken
over het project en organiseer je zelf activiteiten. Samen creëer je kansen
en neem je belemmeringen weg. Denk bijvoorbeeld aan het  regelen van
vervoer, een sponsoractie of een kledingbeurs.

Hoe werven?
In elke gemeente zorgen medewerkers van lokale organisaties samen voor
de werving, via persoonlijke contacten. Eerdere MDT’ers, deel nemers en
 rolmodellen helpen door hun persoonlijke verhalen te vertellen. MDT’ers
worden geworven via het onderwijs. Deelnemers worden geworven via de
Internationale Schakelklassen en het Vluchtelingenwerk.

Opzet inhoud Wereldmeiden 
- Aanmelden via de docent of begeleider of via de website 

www.wereldmeiden.nu  
- Intake en introductie met workshops voor MDT’ers
- Warming-up festival, waar iedereen elkaar leert kennen 
- 10 weken sportcarrousel, tussendoor intervisiebijeenkomst voor MDT’ers
- 10 weken sporten bij de vereniging
- Cooling-down festival, georganiseerd door MDT’ers
De buurtsportcoach is er altijd bij en is het vaste aanspreekpunt.

Wat krijg je ervoor terug?
- een hoop plezier, nieuwe kennis en vaardigheden
- een MDT-certificaat
- nieuwe interculturele contacten 
- gratis sporten 
- een T-shirt en een bidon
- interessante workshops

Waarom Wereldmeiden?
Als je als vluchteling alles hebt achter gelaten, je huis, je school,
je vrienden en alles wat je in je thuisland deed, dan voelt dat heel
 eenzaam. Nederland is dan wel wennen. Bijna alles gaat hier  anders,
je kent hier nog bijna niemand en je spreekt de taal nog niet.
 Contacten leggen en nieuwe vrienden maken valt niet mee in een
vreemd land. Wereldmeiden zorgt door samen te sporten en
 bewegen dat deze meiden zich thuis voelen in Nederland.

Bij de ontwikkeling van Wereld -
meiden gaven meedenkende
 meiden aan wel contacten te heb-
ben met Nederlandse volwassenen,
maar niet met  Nederlands leeftijds-
genoten. ISK Het Erasmus (onderwijs voor
nieuwkomers)

“Je begeleidt de  meiden ook door
dingen vóór te doen, want soms
verstaan ze de uitleg nog niet
goed.” MDT’er Zwolle

“De sportcarrousel werd al snel een
heel leuk en gezellig onderdeel 
van mijn week. Want met zoveel
verschillende meiden bewegen is
echt super leuk! Wanneer je kijkt
naar de overeenkomsten is de taal
helemaal niet belangrijk. Zolang je
maar respect voor elkaar hebt.”
MDT’er Almelo

“Op de dagen dat we sporten,
 spreken van te voren af hoe ieder-
een er komt, hoe laat we er moeten
zijn en waar we moeten zijn. Als
MDT’er is het belangrijk de deelne-
mers hier bij te helpen.” MDT’er Zwolle

“Door dit traject leer ik de doel-
groep kennen en met verschil lende
culturen te werken. Hiermee leg ik
een basis voor mijn opleiding. Ook
hou ik leuke sociale contacten over
aan het project.” MDT’er Rijssen 

“Soms valt er een sportles uit,
omdat het bij de vereniging bij-
voorbeeld niet meer kan. Dan
 bedenken we voor die week nog
wat anders leuks, zodat we elkaar
toch zien.” MDT’er Rijssen
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