
Servicepunt Jeruzalem is een 
ontmoetingsplek voor bewoners in 
Watergraafsmeer. Buurtbewoners kunnen
deelnemen aan activiteiten die door 
vrijwilligers worden georganiseerd. 
Veel activiteiten worden mogelijk 
gemaakt door vrijwillige inspanning 
van buurtbewoners, in samenwerking 
met professionals van Dynamo.
Tamara Hoovenstat organiseerde High 
Tea middagen en rommelmarkten op 
het servicepunt en zo ontstond het idee 
voor de kringloopwinkel.
Tamara: ‘De ruimte naast het service-

punt stond al een tijdje leeg. Ik had 
al een weggeefwinkel, organiseerde 
rommelmarkten en ik mocht de ruimte 
tijdelijk gebruiken. Ik dacht: dan doen 
we dat toch voor een paar weken? 
Ondertussen zijn we vijftien maanden 
verder en is het echt een heuse grote 
kringloop geworden die bomvol staat, 
van theelepel tot hoekbankstel. Wat je
niet kunt bedenken, dat verkopen wij.
Het is allemaal gedoneerd vanuit de 
buurt. We zijn zeven dagen in de week 
open van tien uur ’s ochtends tot vier 
uur ‘s middags, behalve Kerst en 

Koningsdag. Het is altijd erg gezellig 
bij ons en we zijn op zoek naar 
vrijwilligers die minimaal vier uur per 
week beschikbaar zijn.’
Van de opbrengst van de kringloop-
winkel organiseren Tamara en andere 
vrijwilligers activiteiten voor de buurt. 
‘Er is een pedicure langs geweest, een 
manicure, een kapster, we organiseren 
kinderactiviteiten en een buurt-
barbecue en we doen donaties aan 
goede doelen in de buurt. Het is echt 
mijn kindje, ik ben supertrots op mijn 
winkeltje geworden.’ •

Uitgelicht…
Dynamo is er voor alle buurt-
bewoners. Voor ouders en hun 
kinderen. Voor jongeren, 
volwassenen en ouderen. Voor 
mensen die willen meedoen. Voor 
mensen die nieuwe kansen zoeken. 
Voor mensen die ideeën hebben. 
Voor mensen die het even moeilijk 
hebben en hun naaste omgeving. 
Dynamo is altijd in de buurt. 

Dynamo
beweegt tot

meedoen

”

Verder
Ze begon met het organiseren van rommelmarkten bij Dynamo. Nu runt vrijwilligster Tamara 
Hoovenstat een kringloopwinkel naast servicepunt Jeruzalem. ‘Het is een heuse grote kringloop-
winkel geworden die bomvol staat met spullen gedoneerd vanuit de buurt, van theelepel tot 
hoekbankstel. Wat je niet kunt bedenken, dat verkopen wij.’

‘Wat je niet kunt bedenken, dat verkopen wij’

Meedoen!
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Jarenlang werkte ze als onderwijs-
assistent. Toen ze werkloos werd, 
besloot ze niet bij de pakken neer te 
zitten en te gaan doen waar haar hart 
ligt: mensen uit de buurt helpen. Ze 
doet het met groot plezier en lacht 
veel. ‘Ik ben al 61 en de betaalde 
banen liggen niet voor het oprapen 
voor iemand van mijn leeftijd. Als 
vrijwilliger functioneer ik gewoon 
goed. Wanneer mensen me nodig 
hebben, ben ik er. En in deze tijd 
waarin best veel mensen werkloos 
zijn en in de schulden raken, is het 
echt goed en nodig dat er steun is. 
Er is overal hulp tegenwoordig, maar 
dat moeten mensen wel weten.’

Voor elkaar zorgen
In Biko is het een komen en gaan van 
mensen. Rita zit er aan een tafel en 
maakt met iedereen een praatje. Twee 
jaar geleden kwam ze in contact met 
Raphaël Beaumont, participatie-
medewerker van Dynamo. Hij kreeg 
een bericht van een collega die hem 
vroeg om iemand te ondersteunen die 
mensen in de buurt helpt. Een eerste 
afspraak was snel gemaakt. ‘Ik zag dat 
haar telefoon voortdurend ging, en 

dat ze veel zorgde voor mensen. Van 
het meegaan met iemand naar dansles 
tot boodschappen doen. Toen dacht 
ik: wauw, deze vrouw heeft zo’n groot 
hart! Laten we kijken hoe we elkaar 
kunnen versterken. In die tijd startte 
het project ‘Community Care’, niets 
anders dan voor elkaar zorgen in de 
eigen buurt. En hoe kun je bouwen aan 
een buurtgemeenschap? Dat is wat we 
hier doen in Biko, met elkaar en in deze 
buurt. Als je elkaar kent, kun je op 
elkaar terugvallen.’ 

Wat heeft iemand nodig?
Het samen gebruiken van de ruimtes is 
in de begintijd van Biko niet altijd even 
gemakkelijk gegaan. ‘Het heeft hier 
in de begintijd flink gebotst tussen 
mensen,’ vertelt Raphaël. ‘Maar dat 
zoeken hoort erbij. Als het botst, wil 
dat ook zeggen dat het iets betekent 
voor mensen. We zijn hier echt iets met 
elkaar aangegaan. De betrokkenheid 
is groot.’ Naast verschillende ruimtes 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten,
is er ook een weggeefwinkel, waar 
mensen kleding in kunnen brengen. 
De Amsterdammers die het het hardst 
nodig hebben, kunnen er kleding 

ophalen. In de ruimte van de weggeef-
winkel houdt Rita haar creatieve 
activiteit op de maandagmiddag. ‘De 
creativiteit is om mensen uit te nodigen 
naar ons toe te komen. Als het nodig 
is, kijk ik hoe ik kan helpen. Sommige 
bezoekers vinden het fijn om er gewoon 
bij te zijn en te praten, zonder iets 
creatiefs te doen. Ik vraag me altijd 
af: wat heeft iemand nodig? Ik denk 
dat iedereen veel goede dingen in 
kan brengen, iedereen heeft iets 
wat hij of zij kan. Mensen die het 
moeilijk hebben, moeten de kans 
blijven krijgen om te komen, anders 
worden ze eenzaam en blijven ze 
maar thuis.’
 
Geruststellen
Als er buurtgenoten zijn met drempel-
vrees om binnen te stappen bij het 
maatschappelijk werk of de sociaal 
raadslieden van Dynamo, neemt Rita ze 
mee en wacht op hen. ‘Als ik iemand 
spreek die in de problemen zit, zeg ik: 
liefje, iedereen komt eruit. Jij ook. Er 
zijn echt mensen die je kunnen helpen 
en ik weet wie je kan helpen. Soms is 
de schaamte te groot bij mensen en 
hebben ze iemand nodig die ze liefde-

vol een zetje geeft om aan de slag te
gaan en problemen op te lossen.’ 
Raphaël knikt en vult aan dat het de 
kracht van Rita is dat ze goed kan 
luisteren en er echt is voor iemand.

Tegen Rita: ‘Jij bent heel natuurlijk. 
En je hebt veel mensen verder 
gebracht, zodat ze hun leven weer op 
de rit hebben.’ Rita lacht. ‘Het mooie 
van het werk hier is dat iedereen gelijk 
is aan elkaar,’ vindt ze. ‘Ik heb voor 
iedereen tijd en aandacht. Op een 
leuke manier. Dan werkt het. Als 
iemand met een probleem komt en ik 
heb op dat moment geen tijd, dan zeg 
ik: liefje, het is nu even niet mogelijk. 
Het is niet dat ik het niet wil, maar 
kan het op een ander tijdstip? Ik vind 
het belangrijk om dingen goed uit te 
leggen zodat mensen het niet verkeerd 
begrijpen. Als er iets aan de hand is, 
overbrug je het. Door mensen eerst 
aan de hand te nemen en daarna 
gewoon echt de verantwoordelijkheid 
en de ruimte te geven, gebeuren er 
dingen. 
Ik spreek ook veel mensen op straat 
en geef dan de boodschap door: echt, 
er is hulp. Er is zoveel mogelijk!’ •

In deze digitale tijd nodigen we u met deze Dynamokrant van harte uit om ‘mee te doen’. 
Voor uzelf, voor een ander of met elkaar. Graag delen we met u ons ideaal dat niemand aan de 
kant hoeft te staan! Neemt u de tijd en doet u met ons mee?

Gury Douma, directeur Dynamo

Engelen genoeg in Amsterdam. Een van hen is vrijwilligster Rita Thakoersingh. Vanuit Biko, de tweede 
huiskamer van Oud Oost op het Steve Bikoplein, organiseert ze een creatieve activiteit op de maandagmiddag. 
Veel mensen komen er speciaal voor haar. ‘Er is overal hulp tegenwoordig, maar dat moeten mensen wel weten.’

Zorgen voor elkaar in eigen buurt 

‘Er is zoveel
mogelijk’”

Meedoen!
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Welzijn op recept (WOR) is een aanbod
aan diensten en activiteiten voor 
Amsterdammers met psychosociale 
klachten. Fatiha Errafay, participatie-
medewerker bij Dynamo vertelt dat 
Amsterdammers vaak met allerlei 
psychosomatische klachten naar de huis-
arts komen. ‘Vaak is er geen medische 
oorzaak en zijn zij meer gebaat bij 
het versterken van hun welzijn en 
gezondheid door een verwijzing naar 
een welzijnsarrangement in de wijk. 
Het gaat dan om verwijzing om te 
sporten, aanhaken bij ontmoetings-
activiteiten om een sociaal netwerk 
te krijgen, creatieve activiteiten, eet-
groepen of vrijwilligerswerk. Zo kunnen 
ze actief hun welzijn en gezondheid
verbeteren.’

Spreekuur
In het gezondheidscentrum SAG 
Haveneiland op IJburg werken huis-
artsen samen met andere zorgverleners.
Fatiha: ‘Sinds 1 maart is er een apart 
Welzijn op recept-spreekuur bij de 
huisartsen zelf. De zichtbaarheid van 
de welzijnscoach maakt dat we elkaar
sneller kunnen vinden en betere 
overdracht kunnen doen. Dit bevordert 
de samenwerking en brengt mensen 
op het idee om activiteiten te gaan 
doen, waardoor ze zich beter in hun vel 
voelen.’

Wandelen en praatje
Naast het spreekuur is er een apart WOR
maatjesproject opgezet met ViiA IJburg.
Deze maatjes worden gekoppeld aan 
Amsterdammers die extra ondersteuning
nodig hebben of drempels ervaren om 
ergens heen te gaan. In de activiteiten 
is er keuze tussen allerlei ontmoetings- 
en beweegactiviteiten. ‘Ook is er op 
de maandagmiddag een wandelgroep,’ 
vertelt Fatiha. Een vrijwilligster 
zorgt voor een warm onthaal. Zo is 
het  gezond bewegen gekoppeld aan 
gezelligheid en een luisterend oor, 
welzijn in beweging.’

Stappen
Fatiha vertelt over een klant die sinds 
kort op IJburg woont en wier vader 
onlangs is overleden. ‘Zij heeft door 
de rouw veel spanningsklachten en 
slaapt slecht, waardoor ze neerslachtig 
wordt. Bij de verwijzing hebben we 
veel gesproken over wat zij nodig heeft 
om weer energie te krijgen. Sinds kort 
loopt ze wekelijks mee met de wandel-
groep en heeft veel gesprekken met 
de wandelvrijwilligster die tijdens de 
wandelclub zorgt voor insluiting en het 
bevorderen van contact in de groep. 
De vrouw heeft nu ook met andere 
deelneemsters contact en er wordt heel 
wat afgelachen. Ze staat iedere week 
als eerste op het meeting point.’ •

Welzijn op recept 

Servicepunten
Een Dynamo servicepunt is een multifunctionele plek voor en door de buurt 
waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, meedoen aan activiteiten en informatie 
en advies krijgen. De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers die 
worden ondersteund door Dynamo. Zo is er vaak een buurtpunt waar u terecht 
kunt voor al uw vragen en ideeën. Er is ook een buurtrestaurant waar buurt-
bewoners kunnen koken en eten. Er zijn veel activiteiten waar u aan mee kunt 
doen. U kunt ook zelf iets organiseren. Er is veel mogelijk. Kom eens langs bij 
een Dynamolocatie bij u in de buurt. Zie de adressen elders in deze krant. •

Dat de dokter niet de enige Amsterdammer is 
die recepten uitdeelt, blijkt uit Dynamo’s 
project Welzijn op recept. De deelnemers aan 
Welzijn op recept knappen zichtbaar op van beweging, contact 
met andere Amsterdammers en activiteiten die bij ze passen. 

Bent u 65 jaar of ouder of heeft u een beperking? Woont u in Amsterdam Zuid 
of Oost? Dan kunt u gebruik maken van Samen op stap. Met Samen op stap gaat 
u samen met anderen naar leuke activiteiten, zoals het museum, de supermarkt, 
de markt, het strand of een activiteit bij u in de buurt. U kunt ook zelf met een 
idee komen. •
Meer info: bel 06 44 37 68 49 of 020 460 93 00, mail 
samenopstap@dynamo-amsterdam.nl of kijk www.dynamo-amsterdam.nl.

   Kom eens langs
  bij een Dynamolocatie 
      bij u in de buurt!

   Samen 
    op stap…  

Meedoen!

Meer info voor bewoners:
• uit Oud Oost: Renate van Hulten, 06 16 41 13 02, rhulten@dynamo-amsterdam.nl
• uit Watergraafsmeer: Eva van Hoegee, tel 06 19 47 06 08, 
 ehoegee@dynamo-amsterdam.nl
• uit IJburg: Fatiha Errafay, 06 19 07 43 58, ferrafay@dynamo-amsterdam.nl &
 Marjolein Lucken, 06 26 96 52 41, mlucken@dynamo-amsterdam.nl

Dat de dokter niet de enige Amsterdammer is 

project Welzijn op recept. De deelnemers aan 

Renate van Hulten Eva van Hoegee Fatiha Errafay en Marjolein Lucken 
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Alles over
geld!

Pak je voordeel 
Voor Amsterdammers met een krappe beurs zijn er meer extra’s dan je zou denken. In Pak je voordeel, 
een voorlichting en een vierweekse training leren ze op welke voorzieningen ze aanspraak kunnen maken. 

Pak je voordeel is in samenwerking 
met de gemeente Amsterdam en 
PuntP Preventie ontwikkeld om 
Amsterdammers met een laag inkomen 
wegwijs te maken in de verschillende 

voorzieningen en regelingen. Zo kunnen 
ze hun inkomen aanvullen. Cursisten 
die aanspraak kunnen maken op een 
voorziening, gaan deze tijdens de cursus
ook aanvragen. Daarnaast behandelt 
de cursus ook onderwerpen als omgaan 
met stress en fi nanciële onzekerheid.

Rogier Wijlens, sociaal raadsman van 
Dynamo, ontmoet in zijn werk veel 
mensen die in fi nanciële onzekerheid 
leven. ‘Mensen met een laag inkomen 
piekeren veel over hun tekort aan geld 
en ervaren grote stress. De voorlichting 
en de cursus biedt ze een kans om 
hiermee om te gaan en inzicht te 
krijgen in hoe ze hun inkomen kunnen 
aanvullen.’

Henk Rijff nam deel aan de allereerste 
Pak je voordeel training. ‘Ik heb bij 
Dynamo om hulp gevraagd toen er 
dingen veranderden in mijn toelage. 
Gemeenten en andere instellingen zijn 
niet altijd een open boek. Tijdens de 
training wees Rogier me erop dat ik 
in aanmerking kom voor de Regeling 
Tegemoetkoming Meerkosten, de 
RTM. We hebben een aanvraag gedaan 
tijdens de training en het lukte. Het is 
geen vetpot, maar het is wel iets wat 
mijn vrouw en mij vooruit helpt.’

Henk vertelt nu zijn verhaal aan de deel-
nemers in de nieuwe Pak je voordeel 
trainingen. Over zijn ziekte, zijn 
depressie en wat hij heeft ondernomen 

om zijn leefsituatie te verbeteren. ‘Ik 
vertel dat ik altijd gewend ben geweest 
mijn eigen boontjes te doppen. Je komt 
als je ziek wordt in een nare situatie 
waarin je geen uitweg meer ziet. Dan 
is het gewoon nodig om hulp te zoeken. 
“Houd je ogen en oren open,” zeg ik 
altijd tegen de cursisten. Dan kun je 
er nu en in de toekomst iets mee. Vaak 
krijg ik applaus omdat mensen het fi jn 
vinden dat ik mijn verhaal zo open 
vertel. En ze vinden het hoopvol dat ik 
oplossingen heb gevonden.’ ••

een voorlichting en een vierweekse training leren ze op welke voorzieningen ze aanspraak kunnen maken. een voorlichting en een vierweekse training leren ze op welke voorzieningen ze aanspraak kunnen maken. 

voorzieningen en regelingen. Zo kunnen 
ze hun inkomen aanvullen. Cursisten 

een voorlichting en een vierweekse training leren ze op welke voorzieningen ze aanspraak kunnen maken. 

Vroeg Eropaf

Dynamo helpt jongeren met schulden
Steeds meer jongeren kampen met schulden. Schulden worden problematisch als je een 
betalingsachterstand hebt van twee maanden of langer en je niet weet hoe je je schulden moet 
afbetalen. Heb je schulden? Dynamo helpt, ook als je nog geen inkomen hebt.

Wat veel jongeren uit schaamte doen 
en wat in ieder geval niet helpt als je 
schulden hebt, is je kop in het zand 
steken en doen alsof de schulden er niet
zijn. Het weggooien van een envelop 
laat de rekening en de schuld nog niet 
verdwijnen. 
Weet je niet waar te beginnen en hoe 
je het aan moet pakken? Kom dan naar 
ons toe. Het brengt vaak al rust om hulp
te zoeken. ‘Ik had echt hulp nodig,’ 
vertelt Leon. ‘Hulp bij het krijgen van 
overzicht zodat ik rust zou krijgen. Dus 
van ‘oké’, die schulden zijn er. En die 
en die zijn er afbetaald. Mijn schouders
worden dan minder zwaar, steeds 
lichter. Je wordt er steeds vrolijker van.’

Duwtje in de rug
De jongeren die zich hebben aangemeld 
bij onze jongerenschuldhulpverlening, 
hebben vooral veel gehad aan de 

vriendelijkheid, het luisterende oor en 
de duidelijkheid van onze hulpverleners.
Het van je schulden afkomen gebeurt 
natuurlijk niet vanzelf, daarvoor is het 
nodig om ook zelf in actie te komen. 
Hulp zoeken bij Dynamo is dan al een 
mooie eerste stap. ‘Hier gaan ze echt

achter je aan om te helpen. Ik had echt 
een duwtje in mijn rug nodig. Dat druk 
zetten op mij heeft goed gewerkt.’ •Het van je schulden afkomen gebeurt 

natuurlijk niet vanzelf, daarvoor is het 
nodig om ook zelf in actie te komen. 
Hulp zoeken bij Dynamo is dan al een 
mooie eerste stap. ‘Hier gaan ze echt

zetten op mij heeft goed gewerkt.’•

Dynamo organiseert fi nanciële 
workshops om u op weg te helpen, 
zodat u uw formulieren, 
administratie en geldzaken zelf 
kunt doen. Er zijn sorteerpunten 
waar u leert uw administratie te 
ordenen. In de cursus Pak je 
voordeel leert u of u gebruik kunt 
maken van fi nanciële voorzieningen. 
Ook kunt u terecht met uw vragen 
bij de verschillende fi nanciële 
workshops die Dynamo organiseert, 
zoals: Toeslagen (Huur-, Zorg-, 
Kinderopvangtoeslag, Kindgebonden 
budget), Belasting, Kwijtschelding 
gemeentebelasting / waternet, 
Beslag op uw inkomen, Wegwijs in 
de Digitale Overheid, Formulieren 
invullen. In de cursus administratie, 
budget & zorg leren mantelzorgers 
een administratie te voeren en 
worden ze geïnformeerd over 
regelingen en voorzieningen. •
Kijk op www.dynamo-amsterdam.nl 
wanneer en waar u terecht kunt. 

Financiële 
workshops

‘Bij Dynamo 
gaan ze echt 
achter je aan 
om te helpen’

”

Dynamomedewerkers gaan Vroeg 
Eropaf om buurtbewoners uit Oost met 
betalingsachterstand(en) te bezoeken. 
Dit doen ze om grote(re) schulden te 
voorkomen. Vroeg Eropaf is een samen-
werking tussen de woningcorporaties 
Amsterdam, energiemaatschappijen, 
gemeente Amsterdam en maatschap-
pelijke dienstverleners. Medewerkers 
van Vroeg Eropaf zoeken contact met de
bewoners, telefonisch, per brief en met 
huisbezoeken. Het contact is geheel 
vrijwillig en vertrouwelijk. Samen wordt
gekeken hoe de betalingsachterstand is 
ontstaan, hoe het kan worden opgelost 
en hoe achterstanden in de toekomst 
kunnen worden voorkomen. •

Energieadvies & energieworkshop! Dat levert wat op!
De energierekening is voor veel 
mensen maandelijks een grote 
kostenpost. Toch zijn er maar 
weinig huishoudens die actief aan 
de slag gaan om de energie-
rekening naar beneden te krijgen. 
Terwijl dat eigenlijk heel eenvoudig 
is. Wij geven u persoonlijk of in een 
groepje advies hoe u op uw energie-
gebruik kunt besparen zonder comfort 
te verliezen. Het advies wordt 
aangeboden aan bewoners die al 
klant zijn, bijvoorbeeld als klant van 
schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf. 

U kunt zich dan ook niet zelf 
aanmelden voor een energieadvies, 
maar krijgt dit aangeboden door de
medewerkers. U kunt wel zelf 
aangeven dat u geïnteresseerd bent. 
Het advies wordt door de gemeente 
aangeboden aan de inwoners van 
Amsterdam en uitgevoerd door: 
Dynamo, MaDiZo, ABC Alliantie, Doras, 
Civic, PuurZuid, SEZO, Centram. •
Meer info: 
www.dynamo-amsterdam.nl/
energieadvies

www.dynamo-amsterdam.nl/pakjevoordeel

www.dynamo-amsterdam.nl

www.dynamo-amsterdam.nl/pakjevoordeelwww.dynamo-amsterdam.nl/pakjevoordeel

www.dynamo-amsterdam.nl/jongerenschuldhulpverlening

www.dynamo-amsterdam.nl



   Jong in 
   Amsterdam 

Oost 

Na schooltijd hoef je je nooit meer te vervelen. 
In Oost doen kinderen met veel plezier mee met 
de naschoolse activiteiten van de Talententent. 
Je kunt koken, sporten, acteren en vooral 
ontdekken wat je leuk vindt om te doen want 
plezier staat voorop.

We hebben een leuk fi lmpje gemaakt van de activiteiten 
van de Talententent. Kijk op de website en schrijf je in 
voor een leuke activiteit! 

”‘Dit is de plek 
waar ik met mijn 

vriendinnen samen 
kom en ontspannen 

gezellig kan 
kletsen’

Ontdek 
 je talent
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www.dynamo-amsterdam.nl/talententent

Ontdek 

Jongerenwerker Bilal El Mhassani: ‘Onze events worden georganiseerd door jongeren 
uit Oost om ze een podium te bieden. Zo worden ze zich bewuster van hun kwaliteiten. 
Op deze manier organiseren ze iets groots en ervaren ze succes. Soufi ane is daar een 
mooi voorbeeld van.’ Club Junior is een club voor tieners van 10 tot 15 jaar.

Soufi ane (17): ‘Ik geef huiswerkbegeleiding bij Club Junior, en heb een groot voetbaltoernooi 
georganiseerd, de Dapper Cup. En Bilal schreef me in voor de opleiding Leider Sportieve 
  Recreatie (LSR). Ik ben geslaagd en geef nu trainingen. 
    Dit is precies waar ik van droomde toen ik twee jaar geleden bij Dynamo terecht kon.’

            Bilal: ‘Kom ook meedoen want we zijn er speciaal voor jou. Zolang je geen excuses voor
                jezelf meer creëert, kun je veel meer bereiken. Check de site en onze fi lmpjes en 
                   kom langs!’

                        Kijk wat er bij jou in de buurt te doen is. 

www.dynamojongeren.nl/club-junior/

Soufi ane

Volg ons 
op Facebook 

JongerenDynamo

Club Junior



Club Info 
Bij Club Info kunnen alle jongeren uit Amsterdam Oost 
terecht met al hun vragen. Jongerenwerker Priscilla 
Berrenstein: ‘De meeste vragen van jongeren hebben 
te maken met school, stage, werk en armoede of 
schuldenproblematiek. Maar je kunt ook bij ons terecht 
voor vragen over mantelzorg, seksualiteit, LHBT, drugs 
en verslavingen, rechten en plichten en praktische 
zaken zoals hoe je aan een woning komt. Je kunt 
ook coaching krijgen.’ 

Priscilla en haar collega’s willen jongeren het gevoel geven dat ze er 
niet alleen voor staan en dat ze zich niet hoeven te schamen voor 
welke situatie dan ook. Ze willen jongeren ook helpen zelfredzamer 
te worden. ‘We geven binnen het voortgezet onderwijs en het ROC 
ook sollicitatie trainingen, budgetlessen en workshops over sexting 
en grooming en voorlichting over jonge mantelzorg.’

Er zijn wekelijks inloopspreekuren in Jaco. Daarnaast is er 
ook de mogelijkheid om op andere tiener- en jongerencentra 
in de wijk af te spreken met een jongerenwerker.

Meer weten over Club Info? 

Jongeren
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www.dynamojongeren.nl/club-info/

Dynamo is er voor jou en er is van alles te 
doen voor jongeren van 15 tot 25 in Oost. 
Gregor Mrózek (19) kan erover meepraten. ‘Wat 
ik zo leuk vind aan de activiteiten is dat jongeren bij elkaar 
kunnen komen door dingen te doen die ze echt leuk vinden.’ 

Studio
Van koken tot creatief schrijven, sporten, fi lmpjes maken en dj-cursussen; 
onze jongerenwerkers spelen in op wat jongeren graag willen doen en leren. 
Er zijn twee centra voor talentontwikkeling, JavArt in de Indische Buurt en 
Jaco in Oud Oost. Gregor: ‘Ik heb meegedaan aan activiteiten als DJ’en 
leren, Music fusion en een workshop Studio Engineer. Jaco heeft een mooie 
studio. Er zijn in Oost heel veel verschillende activiteiten op best hoog 
niveau waarbij iedereen zijn talenten kan vinden of ontwikkelen. Zelf doe 
ik ervaring op met het werken en omgaan met verschillende jongeren. Ook 
heb ik veel lol en plezier tijdens het helpen en meedoen met activiteiten.’

Je kunt ons vinden in onze eigen locaties, sportaccomodaties of op straat.

Wil je ook 
meedoen? 
Iedereen is 
welkom bij 

ons! 

www.dynamojongeren.nl/jongeren/

Dynamo helpt 
jongeren met 
schulden. 
Meer weten?
Ga naar pagina 5

‘Jullie zijn 
voor mij een 
soort tweede 

thuis’

”

terecht met al hun vragen. Jongerenwerker Priscilla 
Berrenstein: ‘De meeste vragen van jongeren hebben 

schuldenproblematiek. Maar je kunt ook bij ons terecht 
voor vragen over mantelzorg, seksualiteit, LHBT, drugs 
en verslavingen, rechten en plichten en praktische 
zaken zoals hoe je aan een woning komt. Je kunt 

Priscilla en haar collega’s willen jongeren het gevoel geven dat ze er 
niet alleen voor staan en dat ze zich niet hoeven te schamen voor 
welke situatie dan ook. Ze willen jongeren ook helpen zelfredzamer 
te worden. ‘We geven binnen het voortgezet onderwijs en het ROC 
ook sollicitatie trainingen, budgetlessen en workshops over sexting 

Jongeren

ook de mogelijkheid om op andere tiener- en jongerencentra 

www.dynamojongeren.nl/club-info/

Dynamo helpt 
jongeren met 

ook de mogelijkheid om op andere tiener- en jongerencentra 

‘Dankzij jullie heb 
ik een stageplek 

en graag wil ik terug 
komen voor een 

bijbaantje’

”
bijbaantje’

Volg ons 
op Facebook 

JongerenDynamo
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Op de voorscholen van Dynamo gaan 
spelen en leren hand in hand. Als 
het tijd is voor de ouders om te 
vertrekken, luidt een meisje de bel, 
zwaaien de peuters naar hun ouders 
en gaan ze in de kring zitten voor het 
namenspel. Inge laat een foto zien van 
een kind uit de groep zien en vraagt: 
‘Wie is dit?’. ‘Dit is Aya,’ beantwoorden 
de kinderen. ‘Aya, ben je er?,’ vraagt 
Inge. ‘Ja, ik ben hier,’ zegt Aya.

‘Het is belangrijk voor kinderen om te 
kunnen zeggen dat ze er zijn,’ vertelt 
Caja. ‘Ook het in een groep zijn, elkaar 
helpen en om hulp vragen is goed voor 
hun emotionele ontwikkeling.’ Voor de 
kinderen is het een leuk spelletje. De 
pedagogisch medewerksters denken er 
bewust over na hoe ze de peuters op 
een speelse manier kunnen helpen om 
dingen te leren, zoals nieuwe woorden.

Als de kinderen buiten spelen, mogen 
ze zelf bellen blazen. ‘Bellen kunnen 
blazen is goed voor de motoriek, het 

leren bewegen,’ vertelt Caja, die al 
24 jaar met kinderen werkt. ‘Kinderen 
het vertrouwen geven om dingen zelf 
te ontdekken en te doen werkt beter 
dan alles maar voor een kind te doen.
Ze vinden het ook leuk. We horen 
vaak van leerkrachten uit groep 1 dat 
kinderen die op onze voorschool zijn 
geweest alles makkelijker oppakken, 
van in de kring zitten tot samen spelen.’

Bij voorschool Pippeloentje zijn de 
kinderen aan het schilderen. Een 
meisje komt op het idee om haar nagels 

te lakken met verf. Dat vinden anderen 
ook een goed idee. ‘Ze leren vooral 
heel veel van elkaar,’ zegt pedagogisch 
medewerkster Jantine van Ginkel. 
‘Ik maak een kunstwerk,’ zegt Angel 
enthousiast. ‘Zie je dat? Met groen, 
blauw en paars.’ Jantine vertelt dat ze 
elke dag weer versteld staat van wat de 
kinderen bedenken en hoe leuk ze
zijn. Haar collega Zeynep Koc: ‘Het is 
zo mooi om de groei van de kinderen te 
zien, hoe ze hier binnenkomen en hoe 
ze met veel meer vertrouwen naar de 
basisschool gaan.’ •

Voor de 
allerkleinste 

Amsterdammers

Een dagje voorschool 
Bij het binnenkomen van de kinderen en hun ouders gaan pedagogisch medewerksters Caja van 
Duykeren en Inge van de Wal van voorschool Ot en Sien op ooghoogte van de kinderen zitten. 
Ieder kind en iedere ouder wordt uitgebreid verwelkomd. ‘Fijn dat je er bent’. 

09Dynamo krant • www.dynamo-amsterdam.nl •  Dynamo beweegt tot meedoen

‘Peuters 
spelen en leren 

bij Dynamo’ 

”

‘Peuters gaan 
beter voorbereid 

naar de 
basisschool’ 

”

Interesse in onze 
voorscholen? 

‘Bellen blazen is goed 
voor de motoriek’”

‘Ouders geven
de voorscholen

van Dynamo
een 8,5’

” www.dynamopeuters.nl

Voor 
kinderen van 
2,5 t/m 4 jaar
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Twintig weken, het lijkt een lange 
periode. ‘Maar de tijd gaat juist erg 
snel,’ vindt Yousry Saad, participatie-
medewerker en één van de ervaren 
Oost Actief trainers van Dynamo. ‘In 
het begin waren de deelnemers soms 
wat timide, maar al na een paar weken 
werden ze steeds enthousiaster.’ In 
de afgelopen weken gingen Yousry en 
de twaalf deelnemers de buurt in en 
bezochten verzorgingstehuizen, scholen 
en andere belangrijke plekken.

Met hart en ziel
Zo ontdekten ze dat de buurt veel voor 
bewoners kan doen en dat bewoners 
ook veel voor de buurt kunnen doen. 
‘Ik zoek de eigen kracht van mensen,’ 
zegt Yousry. ‘En die ontdekken ze al 
doende zelf.’ Inmiddels doen tien 
van de twaalf deelnemers actief aan 
vrijwilligerswerk, variërend van 
maatje zijn tot buurtbewoners helpen 
bij de Formulierenbrigade. Malyun 
Mohammed ondersteunt met hart 
en ziel vluchtelingenvrouwen in het 
AZC en Mody Mercera is vrijwilliger 
bij servicepunt Kraaipan, waar hij 

maaltijden kookt voor buurtbewoners. 
Enthousiast: ‘Iedereen eet goed en 
gaat tevreden naar huis.’ Ziker Bega, 
die een achtergrond in de horeca 
heeft, werkt ook bij Kraaipan, het 
buurtrestaurant, De Gooyer en 
De Kastanjehof. ‘Soms koken we 
voor vijftig mensen. Het is altijd 
gezellig.’

Yoga voor iedereen
Howard Volkerts kwam op het idee om 
weer yogales te gaan geven, toen hij 
zag hoe kostbaar yogalessen zijn in 
Amsterdam. ‘Ik ben al dertig jaar 
bezig met yoga en geef nu les op de 
vrijdagmiddag, waarbij mensen een 
symbolisch bedrag van 1 euro betalen. 
Dat geld gaat naar het goede doel. Ik 
vind dat iedereen een mogelijkheid 
moet hebben om aan yoga te doen, of 
je nu wel of geen geld hebt.’ (lacht) 
De groep van Howard bestaat uit 
deelnemers van twintig tot zeventig 
jaar oud. ‘Ik geef yoga op maat. 
Iedereen kan het doen. Mensen zijn 
enthousiast en ik ben blij dat ik wat 
voor mensen kan betekenen.’ •

‘Beter een goede Buuv dan een verre vriend’
BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners van Amsterdam Oost, waar Vraag en Aanbod elkaar vinden. 
Bij BUUV gaat het om diensten (dus: geen goederen) die je als bewoners voor en met elkaar kunt en wilt doen. Dit kan van 
alles zijn: boodschappen doen, samen ergens naar toe, een klus in huis of tuin doen, kennis of hobby delen, iets vertalen, 
taalhulp, muziek maken, computerhulp, samen sporten, samen lezen, samen breien, hond uitlaten, etc. De mogelijkheden 
zijn oneindig. •

Hoe kun je jezelf ontwikkelen en meer zelfvertrouwen krijgen? Wat kun je doen voor je buurt? De twintig weken 
durende training Oost Actief stimuleert mensen zonder betaalde baan om iets van hun leven te maken. En om 
goede dingen te doen voor anderen in de buurt. 

Oost Actief: ‘Ik zoek de eigen kracht van mensen’ Dynamo samen 
met ...

Post Oost is hét participatiecentrum voor Amsterdammers uit Oost. Hier werken 
vrijwilligers en professionals en ze adviseren over activiteiten in de buurt, 
bemiddelen naar vrijwilligerswerk en bieden een opstap naar werk. Post Oost wordt 
uitgevoerd door Civic, Dynamo en ViiA. •
Info: Wijttenbachstraat 36 hs, 020 460 93 80, www.postoost.nl

Like ons op facebook en/of volg ons op twitter en 
blijf op de hoogte van Post Oost.

www.buuv.nu

V.l.n.r.: Malyun Mohammed, Mody Mercera, Ziker Bega, 
Howard Volkerts en Yousry Saad op het Steve Bikoplein. 



11Dynamo krant • www.dynamo-amsterdam.nl •  Dynamo beweegt tot meedoen

Meer weten?
Ga naar 
www.dynamo-amsterdam.nl

Ontmoeting Hulp

Een feestelijke verwendag voor 
mantelzorgers georganiseerd door 
Stadsdeel Oost, Civic en Dynamo. • 

ABZ-cursus Administratie, Budget en Zorg 
U leert in een aantal bijeenkomsten hoe u het beste uw (fi nanciële) 
administratie of die van degene voor wie u zorgt, kunt bijhouden. •

Mantelzorglunchroom
Samen lunchen en 
informatie uitwisselen. 
Mantelzorgers zijn 
welkom. Iedere 
bijeenkomst nodigen 
we een spreker uit. • 

‘Er even 
gezellig 
tussenuit’

Buurtsupport
Vrijwilligers zetten zich in voor 
mensen die thuis zorg nodig 
hebben. Op deze manier maken 
zij het mogelijk voor mantel-
zorgers om even vrijaf (= respijt) 
te nemen. •

Mantelzorgkrant 
Dynamo geeft 2 keer per jaar de 
Mantelzorgkrant uit met allerlei 
interessante informatie voor 
mantelzorgers. • 

Kennismarkt vrijwilligers 
en mantelzorgers 
Via het internet kunt u ook 
veel informatie vinden, zoals 
Kennismarkt Oost: een online 
kennisplatform met (gratis) 
trainingen en workshops voor 
mensen die voor een ander 
zorgen. •
 
Ga naar: 
oost.kennismarkt.amsterdam 

Cliëntondersteuning
Heeft u meer hulp nodig en weet 
u niet goed waar te beginnen? 
Loop dan binnen bij één van 
onze buurtpunten in Oost voor 
een gesprek met een cliënt-
ondersteuner. • 

Bezoekvrijwilligers 
Watergraafsmeer & IJburg
Bezoekvrijwilligers zijn er voor 
mantelzorgers en mensen die zich 
in moeilijke situaties bevinden of 
zich eenzaam voelen. Soms is het 
fi jn om de zorgen en problemen 
waar u tegenaan loopt met 
iemand te delen. •

Mantelzorgcoaches
Zij lichten u voor over: 
voorzieningen, fi nanciën en regel-
geving. Zij bieden een luisterend 
oor en helpen u uw netwerk te 
versterken. • 

‘Mantelzorgers 
een luisterend 
oor bieden’

Alzheimercafé 
Elke maand een trefpunt voor 
mensen die te maken hebben 
met dementie. Bezoekers kunnen 
in alle openheid met elkaar 
praten over een leven met 
dementie. • 

Dagcentrum Kraaipan 
Mantelzorgers van mensen met 
dementie zijn welkom voor 
informatie, advies en 
persoonlijke begeleiding in 
servicepunt Kraaipan. • 

”

”

10
november

    Dag van de 
mantelzorg 

servicepunt Kraaipan.

Zorg voor een 
ander

Informatie



Iedereen in de wijk is welkom om naar 
het buurtpunt te komen. Jong, oud, 
arm, rijk. Er is een inloopspreekuur, 
waar u zonder afspraak naar toe kunt. 
U heeft geen verwijzing nodig en het 
is gratis. In het buurtpunt werken 
professionals en vrijwilligers samen met 
u aan een oplossing. 
‘Een bezoek aan het buurtpunt kan 
direct resultaat opleveren,’ vertelt 
maatschappelijk werker Eveline van 
Eck. ‘Kwijtschelding van gemeente-
belasting afhankelijk van uw inkomen, 
een betalingsregeling met die 
dwingende deurwaarder, een betaalbare

sport in de buurt of u krijgt nieuwe 
handvatten om met stress om te gaan.’

Wij denken mee
Via het buurtpunt kunt u onder andere 
bij het maatschappelijk werk terecht 
voor hulp bij persoonlijke problemen. 
Bijvoorbeeld relatieproblemen, stress, 
huiselijk geweld, rouw en vragen over 
dagbesteding en het omgaan met 
(overheids)instanties. Misschien bent 
u het overzicht kwijt en weet u niet 
waar u moet beginnen. Wij denken met 
u mee, maken een plan en bieden stap 
voor stap begeleiding. Indien nodig 

werken we samen met andere hulp-
verleners en instanties.

U bent niet alleen
Maatschappelijk werkers helpen mensen
ook in groepen. Mensen met vergelijk-
bare vragen komen dan bij elkaar, leren 
van elkaar en geven elkaar tips. Vaak 
vinden mensen dit erg spannend, maar 
zijn ze al heel snel erg blij dat ze deze 
stap hebben gezet. Ze bleken namelijk
niet de enige met dat probleem te zijn. 
Er zijn groepen om beter te leren je 
grenzen aan te geven, om samen te 
wandelen, om je netwerk te vergoten,

voor mensen die te maken hebben met
somberheid, burn-out of huiselijk geweld.

Rust
Eveline: ‘Ik zie vaak mensen die jaren 
hebben getwijfeld om hulp te zoeken. 
Ze wilden het zelf oplossen en anderen 
niet tot last zijn. Maar soms lukt het niet
meer zelf en ben je alleen maar aan het
overleven in plaats van te leven. Ieder-
een kan altijd even langskomen voor een
kennismaking, zonder ergens vast aan te
zitten. Dan kunnen we bespreken wat we
gezamenlijk kunnen doen en overzicht 
creëren. Dat geeft vaak al veel rust. •

Heeft u vragen over financiële zaken, werk, relaties, wonen of uitleg nodig van brieven? 
Wilt u meer weten over wat er in de buurt te doen is, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Of heeft u 
een leuk idee voor de buurt? Kom naar een van de buurtpunten van Dynamo, er zijn er meerdere in Oost. 

Zorgen voor elkaar in eigen buurt 
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Deze krant is een eenmalige uitgave 
van Dynamo in Amsterdam Oost.

www.dynamo-amsterdam.nl 
www.dynamojongeren.nl
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl
Facebook Dynamo beweegt tot meedoen
Twitter @Dynamo020

Fotografie
Ienske Meindertsma

Uitgeverij 
BC Uitgevers bv
Postbus 416, 8600 AK  Sneek
T 0515 - 429 429

Bladmanagement 
Digna Schoonen, 06 442 099 10
Barbara Verschoor, 06 455 766 70

Vormgeving/opmaak 
Hannique de Jong

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep

Colofon september 2017

Een beetje hulp, 
helpt u op weg

• Wilt u iets opzetten of heeft u ideeën voor de buurt?
• Wilt u weten welke activiteiten in uw buurt georganiseerd worden?
• Zoekt u vrijwilligerswerk?
• Heeft u ondersteuning nodig bij persoonlijke problemen?
• Wilt u hulp bij uw administratie of begrijpt u een brief niet?
• Wilt u informatie over financiële regelingen en voorzieningen?
• Wilt u informatie over mantelzorg?
Kom naar het Buurtpunt. U kunt zelf aan de slag gaan met uw ideeën en vragen en u krijgt daar ondersteuning bij. 
Ook kunnen wij u verwijzen naar de juiste instantie. In de meeste Buurtpunten is ook een Sorteerpunt aanwezig waar u 
geholpen kan worden met het op orde brengen van uw post. • 
Meer weten? Kijk op www.dynamo-amsterdam.nl

LHBT? Bij Dynamo is het bespreekbaar!
Maatschappelijk werker Dynamo raakt de juiste snaar bij hulpverlening islamitische LHB’s. •
Nieuwsgierig? Lees meer www.dynamo-amsterdam.nl/nieuws/dynamo-lhbt/

Buurtpunt dé ontmoetingsplek en vraagbaak in uw buurt
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Dapperbuurt
1  Servicepunt De Gooyer (buurtpunt),
Von Zesenstraat 298
Club junior Dapper,
Pieter Nieuwlandstraat 31
Post Oost, Wijttenbachstraat 36 
Voorschool De Dapper,
Pieter Nieuwlandstraat 3

Indische buurt
Jav’Art, Javaplantsoen 6
Servicebureau Dynamo, 
Ambonplein 55

Oosterparkbuurt 
Buurtcentrum Oosterpark,
3e Oosterparkstraat 159
2  Dienstencentrum Oosterpark 
(buurtpunt),
‘s Gravesandeplein 19
Jongerencentrum club JACO,
Rhijnspoorplein 1a
3  Kastanjehof (buurtpunt), 
Kastanjeplein 60
Kindercentrum Kastanjetuin,
2e Oosterparkstraat 22a7
Voorschool Aldoende, 2e Boerhaavestraat 22
Voorschool Barbara, Eikenplein 3

Voorschool De Carrousel,
1e Oosterparkstraat 14
Voorschool Linnaeus,
3e Oosterparkstraat 360
Voorschool Oosterpark,
3e Oosterparkstraat 159

Transvaalbuurt 
Biko, Steve Bikoplein 2
4  Servicepunt Kraaipan (buurtpunt),
Hofmeyrstraat 67
Tugelahuis, Tugelaweg 59a
Voorschool Nelson Mandela,
Laing’s Nekstraat 44

Voorschool De Kaap, President Brandstraat 29
Voorschool De Kraal, Paradijsplein 2

Watergraafsmeer 
Burenboulevard, H.J.E. Wenckebachweg 48
5  Dienstencentrum Watergraafsmeer 
(buurtpunt), Kamerlingh Onneslaan 34 hs
Het Parkhuis, Anfieldroad 110
6  Hoekhuis (buurtpunt), Fizeaustraat 3
7  Servicepunt Het Brinkhuis 
(buurtpunt), Landbouwstraat 63
Servicepunt Jeruzalem, Van ’t Hofflaan 29a
Voorschool Amsteldorp, Middelhoffstraat 4
Voorschool De Amstel, Welnastraat 845
Voorschool De Meer, Mariotteplein 70
Voorschool De Meerbeer, Van ‘t Hofflaan 52
Voorschool Frankendael, Hogeweg 63
Voorschool Ienie Mienie,Galileïplantsoen 39
Voorschool Lidwina, Simon Stevinstraat 48

IJburg
8  Buurtkamer IJburg (budgetpunt),
Ed Pelsterpark 8
9  Gezondheidscentrum IJburg (buurtpunt),
IJburglaan 727
Jongerencentrum IJtopia,
Bert Haanstrakade (strand)
Jongerencentrum YouthSide,
Diemenparklaan 90

Zeeburgereiland
Buurtkamer Zeeburgereiland,
John Blankensteinstraat 1 A en B

Waar vindt u ons

Onze 
buurten/locaties 

in Amsterdam 
Oost.

Dynamo 
is een welzijns-
organisatie in 

Amsterdam Oost, 
Zuid, Centrum 

en West.




