GA JE MEE
OP WERELDREIS?
Heb je leuke ideeën? Wil je nieuwe mensen ontmoeten, toffe challenges
uitvoeren, je talenten ontwikkelen én iets voor een ander doen? Dat kan
allemaal gratis in de unieke werelden van dierenpark Wildlands. Je krijgt
hulp en ondersteuning om jouw droomidee uit te voeren.
CHALLENGES

• Ben jij de maker van de unieke quiz voor Wildlands bezoekers?
• Ga je wat organiseren voor ouderen in Wildlands?
• Ga je een originele fotoserie maken voor een eigen fototentoonstelling?
• Ga je advies geven aan de directie van Wildlands hoe het park nóg
aantrekkelijker kan worden?
• Bedenk zelf een challenge!

WAT KRIJG JE VAN ONS?

• Interessante trainingen en workshops
• Geld om je challenge uit te voeren
• Reiskostenvergoeding naar Wildlands Emmen
• MDT-certificaat
• Eten en drinken op locatie
• Jaarabonnement op Wildlands

HOE WERKT HET?

Stap 1

Je meldt je aan. Samen met jou en een begeleider zoeken we
uit wat jouw talenten en wensen zijn. Ook bekijken we waar je
aan wilt werken en waarin je beter wilt worden.

Stap 2

Je volgt verschillende workshops en trainingen. Deze gaan over
natuur en duurzaamheid, maar je leert ook handige vaardigheden
die jou helpen om je challenge aan te pakken. Denk aan
presenteren, plannen en samenwerken.

Stap 3

Je voert je challenge uit. Alleen of in een team. Je kunt een keuze maken
uit een van de challenges die wij aanbieden of je verzint er zelf een. Kortom,
wat bij jou past. Tijdens jouw challenge wordt je begeleid door andere jongeren
die veel ervaring hebben met begeleiden.

Stap 4

Samen met alle deelnemers sluiten we het project feestelijk af. Ook krijg je van ons een
MDT-certificaat, zodat je op je CV kan laten zien dat je hebt meegedaan.

VOOR WIE IS HET?

Jongeren tussen de 14 en 27 jaar mogen meedoen aan dit project in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd.
Het traject wordt aangepast aan jouw behoeften en wensen. Meer weten en aanmelden?
Kijk op www.wildlands-challenge.nl en www.welzowijs.nl of app onze Crew via 06 538 313 72
MDT is een samenwerking van het Rijk, NJR, NOV, ZonMw, gemeenten en
maatschappelijke organisaties. De MDT met Wildlands wordt aangejaagd door WelZoWijs.

