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Drill scene roept jongeren op ‘osso’, thuis, te blijven
Coronaboodschap uit Amsterdam Zuidoost
Underground drillgroep 34, bijgestaan door Gideon Everduim, heeft een boodschap voor de jongeren in
Zuidoost en heel Nederland gemaakt in samenwerking met MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen. In
bijlmer-style informeren ze moeilijk bereikbare jongeren over de gevaren van het coronavirus en de
genomen RIVM-maatregelen. Jongeren worden opgeroepen zich aan de maatregelen te houden en zo
veel mogelijk thuis te blijven. Zo lanceert drillgroep 34 het nummer ‘Quarantaine’; blijf thuis, blijf weg,
blijf osso.
Ga naar de video: https://youtu.be/p7sylRNs4ZU
Streaminglinks
Spotify: https://tinyurl.com/y9rnsje5
Deezer: https://tinyurl.com/yaozkpn5
Apple Music: https://tinyurl.com/y84pxmek
Gideon Everduim vertelt over de samenwerking: “Het nummer is voornamelijk bedoeld voor jongeren die
moeilijk bereikt worden door de boodschap over de RIVM-richtlijnen, maar zal jongeren door heel
Nederland aanspreken. Je kunt jongeren het beste bereiken door ze aan te spreken in hun eigen taal en
door ‘peers’, hun eigen leeftijdsgenoten. Het is bijzonder dat een rapgroep uit de drill-scene van Zuidoost
zich wil inzetten voor het maatschappelijk belang door te proberen jongeren te bereiken en te informeren
over Corona. Daarnaast vind ik het geweldig dat MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen en de B&A groep de
handen ineen slaan met drillgroep 34 om samen zoveel mogelijk jongeren te kunnen bereiken en
informeren. “
MaDiZo in Amsterdam Zuidoost en Diemen
MaDiZo is er voor alle bewoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen en biedt ondersteuning bij het
oplossen van problemen in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. Bewoners
kunnen voor vragen op het gebied van geld, wetgeving, relatie, gezondheid, wonen, rouw en verlies en
mantelzorg in Zuidoost terecht bij MaDiZo. MaDiZo is onderdeel van de B&A groep.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): voor een interview met Gideon Everduim en Scovic van de
groep 34 kunt u contact opnemen met Vivian Tillema, communicatiemedewerker via T. 06 – 406 722 42 of
e-mail v.tillema@madizo.nl .

