
 

 

  

 

 

  

Buurtsupport 
 

Brengt mensen bij elkaar. Buurtsupport 

heeft vrijwilligers die u, als 

mantelzorger, een paar uur kunnen 

vervangen. Buurtsupport geeft u een 

beetje tijd voor uzelf.  

Meer info:  

Joke Raak van Dynamo 

Amsterdam Oost  

tel. 06 17 59 15 54  

 

Pieter Zanen van Dynamo 

IJburg  

tel. 06 26 89 78 82 

 

e-mail buurtsupport@dynamo-

amsterdam.nl 

 

Mantelzorg IJburg  
 

Zorgt u regelmatig voor een ziek 

familielid, vriend of buur op 

IJburg? Wilt u een ochtendje vrij 

of heeft u ondersteuning nodig bij 

uw mantelzorgtaken of regelwerk? 

Neem contact op met Pieter 

Zanen, mantelzorg coördinator 

IJburg per e-mail  

pzanen@dynamo-amsterdam.nl of 

bel naar: 020 49 52 277.  
 

 

Zorgt u voor iemand? Dan bent u mantelzorger. Wat biedt Dynamo u?  
Dat staat in deze krant. Voor mantelzorgers en bewoners uit Amsterdam Oost.  

najaar 2017 

 

Dagcentrum Kraaipan 
Dagcentrum Kraaipan is een plek waar mensen met geheugenproblemen 

en/of lichamelijke klachten, samenkomen om elkaar te ontmoeten en 

activiteiten te ondernemen op het gebied van beweging, spel, 

creativiteit en muziek. Er is een Nederlands sprekende groep, twee 

Turkse groepen en twee Marokkaanse groepen met begeleiding in eigen 

taal. Ook mantelzorgers kunnen in het dagcentrum terecht voor 

informatie, persoonlijke begeleiding en advies. 

 

Voor meer informatie:  

Femke Schuiling, e-mail fschuiling@dynamo-amsterdam.nl,  

telefoon 020 46 20 304 of 06 38 77 75 78 

 

Alzheimer Café  
Diemen, Ouder-Amstel, Amsterdam Oost 

 

Mantelzorglunchroom Oost 
Iedere 3e dinsdag van de maand samen lunchen en ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers.  

Het informatieve deel van 12.00-13.00 uur is gratis, de lunch van 13.00-14.00 uur is € 1,-.  

19 september:   Cliëntenbelang – Malene Duist  

17 oktober:  Maria Grijpma schrijfster van Klein Geluk voor de Mantelzorger   

21 november:   wordt later bekend gemaakt 

19 december:   wordt later bekend gemaakt  

12.00-14.00 uur, servicepunt Kraaipan, Hofmeyrstraat 67. Meldt u zich s.v.p. vooraf aan.  

Neem contact op Rob van Loenen, e-mail rloenen@dynamo-amsterdam.nl  

 

Mantelzorglunchroom IJburg 
U krijgt gratis een gezonde lunch en er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere 

mantelzorgers . Iedere bijeenkomst is er een spreker die een interessant onderwerp bespreekt.  

28 september:   Maria Zeestraten over vervoersregelingen voor mantelzorgers 

26 oktober:   Markant over respijtzorg (IJburgcollege – Pampuslaan 4e verdieping) 

30 november:   geen lunchroom i.v.m. de dag van de mantelzorg (10 november) 

18 december:   grote kerstlunch 

12.00-14.00, buurtkamer IJburg, Ed Pelsterpark 8. Meldt u zich s.v.p. vooraf aan.  

Neem contact op Pieter Zanen, e-mail pzanen@dynamo-amsterdam.nl, tel. 020 49 52 277 

 

Participatiemedewerker  

Rob van Loenen 

 

Mantelzorgkrant  
 

Vanaf 21 augustus is Rob van Loenen 

bij Dynamo aan de slag gegaan als 

participatiemedewerker. Hij 

coördineert de 

Mantelzorglunchroom in Amsterdam 

Oost.  

 

Heeft u een vraag of wilt u meer 

informatie over de 

Mantelzorglunchroom in Amsterdam 

Oost? Neem dan contact op met  

Rob van Loenen,  

e-mail rvanloenen@dynamo-

amsterdam.nl 

 

 

Safe the date! 10 november is de Dag 

van de Mantelzorg in Studio K,  

Timorplein 62 . Tijd: 9.30 – 15.30 uur 
 

Ondersteuning voor 

mantelzorgers in Oud 

Oost, 

Watergraafsmeer  

en  

IJburg 

Elke 2e dinsdag van de maand (gratis) 19.30-22.00 uur in Grand Café 

Frankendael, Middenweg 116. Meer informatie (ook voor vervoer): 

Femke Schuiling van Dynamo, telefoon 06 38 77 75 78, e-mail 

fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 

12 september  FEEST! 10 jaar Alzheimer Café  

Amsterdam-Oost, Diemen en Ouder-Amstel! 

We vieren ons 10-jarig jubileum met een avond vol 

dierbare herinneringen, prikkelende interviews, 

feestelijke muziek en hapjes en drankjes. U bent van 

harte welkom! 

10 oktober      Dementie of Vergeetachtigheid? 

Een avond waarin we ingaan op het verschil tussen 

vergeetachtigheid en dementie.  

14 november   Dementie en Voeding 

Gastspreker: Ellen Sikkes, diëtist en  

voedingsdeskundige. 

12 december  Een hoedje vol verhalen… 

Bijzondere vertelling door hoedenmaakster  

Wil Gorter met muziek en verhalen. 

9 januari   Dementie en Rechtsbescherming 

Gastspreker: Notaris Peggy-Ann Mokkum uit Diemen. 
 
   
 
 
  
 

 

  

  

Lotgenoten 
Zorgen voor iemand met geheugenproblemen is niet gemakkelijk 

en vraagt veel energie. Het kan goed doen om mensen te 

ontmoeten die hetzelfde doormaken als jij, dat je verhalen kunt 

delen en je hart kunt luchten. Maar ook: een plek waar je vragen 

kunt stellen of informatie kan inwinnen.  

 

Vanaf september organiseert Dagcentrum Kraaipan weer 

bijeenkomsten voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met 

dementie. 

U bent van harte welkom van 9.30–15.30 uur op donderdag: 

19 oktober  

16 november 

21 december  

 

De bijeenkomsten vinden plaats in Servicepunt Kraaipan 

Hofmeyrstraat 67.  

 

Voor meer informatie:  

Femke Schuiling, e-mail fschuiling@dynamo-amsterdam.nl,  

telefoon 06 38 77 75 78 

     

 

  

Hart voor elkaar!  



 

  

    

 

Mantelzorgkrant  
 

 Heeft u een idee om mantelzorgers te helpen?  

 Vraag subsidie aan! 
 

 

 

 
Oudere mensen en mensen met een ziekte of beperking blijven langer thuis wonen. Zij hebben soms zorg 

nodig. Naast professionele zorg spelen ook mantelzorgers een steeds belangrijkere rol: mensen die 

gedurende langere tijd voor een ziek of hulpbehoevend familielid, vriend of buur zorgen.  

Stadsdeel Oost stelt geld beschikbaar voor initiatieven die deze mantelzorgers ondersteunen.  

 

Bent u bewoner van Oost en heeft u een goed idee hoe u mantelzorgers in uw omgeving kunt helpen? Dan 

kunt u dat plan indienen en een aanvraag doen voor subsidie. De deadline hiervoor is vrijdag 17 november 

2017. 

 

Wat voor plan of initiatief kunt u indienen?  

Uitgewerkte plannen kunnen zich op allerlei vormen van ondersteuning van mantelzorgers in uw buurt 

richten. Bijvoorbeeld het tijdelijk overnemen van de zorgtaken, mantelzorgers helpen met het opzetten van 

een breder sociaal netwerk of hulp bij boodschappen doen. Of initiatieven die mensen bewust maken dat je 

een mantelzorger bent als je langdurig voor iemand zorgt en dat er dan allerlei voorzieningen voor je zijn. 

Een burgerjury van onafhankelijke buurtbewoners beoordeelt of uw plan voor subsidie in aanmerking komt.  

 

Per plan geldt een maximale subsidie van €5.000. De juryleden hebben zelf ervaring met mantelzorg. In het 

uitvoeren van de plannen worden bewoners begeleid door welzijnsorganisaties Civic en Dynamo. 

 

Meer informatie en/of vragen?  
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.civicamsterdam.nl of www.dynamo-amsterdam.nl of neem contact op 

met Felice Gaughan, via f.gaughan@amsterdam.nl  
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Mantelzorgcoaches 
 
Actieve buurtbewoners staan voor 

u klaar om u te helpen in de jungle 

van voorzieningen, financiën, 

regelgeving en online platforms 

(zoals BUUV). De coach biedt een 

luisterend oor en denkt met u mee 

bijvoorbeeld als u uw netwerk wilt 

versterken.  

 

Als u gebruik wilt maken van de 

kennis van een mantelzorgcoach in 

Amsterdam Oost neem dan contact 

op met: 

Emma Louwinger  

voor Oud-Oost  

elouwinger@dynamo-amsterdam.nl  

 

Natacha Sleijfer  

voor Watergraafsmeer  

nsleijfer@dynamo-amsterdam.nl  

 

Pieter Zanen  

voor IJburg 

pzanen@dynamo-amsterdam.nl  

 

 

 

 

 

 

 

MIJN VERHAAL iets voor u? 
Lange tijd voor iemand gezorgd?    
 
MIJN VERHAAL - een ongekend testament? 
Heb je lange tijd voor iemand gezorgd of ben je een partner of relatie 
verloren? Heb je veel meegemaakt en kijk je nu verbaasd om je heen? 
Dan is ‘Mijn Verhaal’ een zinvolle nieuwe start. ‘Mijn Verhaal’ gaat over 
het delen van levenservaringen die krachtbronnen kunnen zijn. Verrijk 
jezelf en de wereld met deze oogst! In deze workshop helpen spelvormen 
op een fijne manier bij het vertellen van jouw verhaal. We ontrafelen de 
inzichten, humor en levenslessen.  
Van jouw oogst maak je samen met kunstenaars een boekje, een gedicht 
of een ander kunstwerk.   
 
Kennismaken?  
Er zijn 4 gratis oriëntatieworkshops. Opgeven: ida@idavanderlee.nl 
Maandag 9 oktober 10.00 – 12.00 uur  
Buurtcentrum Oosterpark, Derde Oosterparkstraat 159  
Maandag 16 oktober 15.00 – 17.00 uur  
Buurtkamer IJburg, Ed Pelsterstraat 8  
Woensdag 25 oktober 10.00 – 12.00 uur  
Servicepunt Het Brinkhuis, Landbouwstraat 63 
Zondag 29 oktober 13.00 – 15.00 uur  
Servicepunt Jeruzalem, Van ’t Hofflaan 29 
  
Besluit je mee te doen? In november starten we met een wekelijkse 
bijeenkomst op de zondagen van 13.00 – 16.00 uur in Servicepunt 
Jeruzalem. In januari toont u ‘Mijn Verhaal een ongekende testament’ 
aan de wereld! Deelname is gratis!  
 
Project van kunstenaar Ida van der Lee www.idavanderlee.nl (o.a. van 
Namen en Nummers op het Kastanjeplein en Allerzielen Alom). 
Ondersteund door Dynamo. Gefinancierd door gemeente Amsterdam.   
  

Aanvullend Openbaar Vervoerspas 
 

Heeft u al langere tijd een vervoerspas voor RMC (was Connexxion tot 1 juli jl.) 

of Transvision? 

De vervoerspas blijft geldig totdat er iets verandert in uw situatie: 

- Als u verhuist naar een andere gemeente is de pas niet meer geldig 

- Als u een nieuwe vervoerspas ontvangt, vervalt uw oude pas. 

- Veranderingen in uw medische situatie moet u wel altijd doorgeven. 

Bijvoorbeeld als u door een slechtere gezondheid meer hulp nodig hebt bij het 

in- en uitstappen, hulp nodig heeft bij het verlaten van uw woning, met een 

rolstoel vervoerd moet worden niet meer alleen kunt reizen. Als uw gezondheid 

juist is verbeterd, moet u dit ook doorgeven. U heeft dan misschien recht op 

een ander soort Aanvullend openbaar vervoer. Mogelijk krijgt u dan een nieuwe 

pas.  

 

U geeft dit door aan de Wmo Helpdesk: 0800 06 43. Dit nummer is gratis en 

bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Zij kijken of u in aanmerking 

kan komen voor een ander soort Aanvullend openbaar vervoer. 

Als u een nieuwe pas krijgt hoeft de niet meer geldige oude pas niet te 

retourneren. In het besluit staat met welke vervoersvorm u gaat reizen en met 

welke vervoerder. 

 

Heeft u (of degene die u verzorgt) een beperking waardoor u niet zelfstandig 

kunt reizen met het openbaar vervoer of bent u 75 jaar of ouder? Wilt u nog 

Aanvullend Openbaar Vervoer aanvragen? U kunt dan terecht bij het Sociaal 

Loket of het buurtpunt bij u in de buurt. 

Meer info: www.amsterdam.nl/zorgondersteuning/aov/vervoer  

   

 
Bezoekvrijwilligers  
Watergraafsmeer & IJburg 
 

De bezoekvrijwilliger is opgeleid en getraind in het bieden van eenvoudige, 

informele zorg in de thuissituatie. Hij combineert deze zorg met het voeren 

van gesprekken over zingeving dus wat voor u belangrijk in uw leven is. 

Hij gaat met regelmaat op bezoek bij buurtbewoners en biedt een 

helpende hand en een luisterend oor. Verder geeft hij aandacht en 

ondersteuning bij vragen die naar boven komen als het leven niet meer 

vanzelfsprekend is. 

 

Onderwerpen die tijdens gesprekken aan bod kunnen komen zijn:  

- bijzondere ervaringen en herinneringen;  

- familierelaties;  

- gezondheid en;                                              

- het verwerken van verlies.  

                                                                              

Wilt u in contact komen met onze bezoekvrijwilligers neem dan contact op 

met: 

- Natacha Sleijfer (Watergraafsmeer) per e-mail:  

nsleijfer@dynamo-amsterdam.nl of tel. 020 46 09 360 

-Pieter Zanen (IJburg) per e-mail:  

pzanen@dynamo-amsterdam.nl of tel. 020 49 52 277 

                                                                             

 
 
   
 
 
  
 

 

  

  

De cursus Administratie, Budget en 
Zorg helpt u een handje!  
 
Dynamo organiseert voor mantelzorgers een cursus 
Administratie, Budget en Zorg (ABZ-cursus). De ABZ-cursus is 
bedoeld voor mantelzorgers die op een systematische manier 
een administratie willen leren voeren, op de hoogte willen zijn 
van regelingen en voorzieningen en een betere balans willen 
vinden in de zorg die zij geven aan een ander en de zorg voor 
henzelf.  
De ABZ-cursus bestaat uit zes bijeenkomsten waarin de volgende 
onderwerpen aan bod komen:  
- het voeren van een administratie;  
- budgetteren, mantelzorg en ondersteuning;  
- bewindvoering en mentorschap  
- financiële regelingen en voorzieningen; 
- Aanvullend Openbaar Vervoer en OV-begeleiderskaart;  
- zorg de baas en de Eigen Kracht-conferentie;  
- U kunt ook eigen onderwerpen aandragen die u besproken wilt    
  hebben.   
 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten; vrijdag 17/11, 24/11, 
1/12, 8/12, 15/12 en 22/12. Tijd: 9.00 – 12.00 uur 
Plaats: dienstencentrum Oosterpark, ’s Gravesandeplein 19, 
(naast OLVG ziekenhuis). 
 
Meer informatie en aanmelding eerstvolgende cursus:  
Gabriële Terlingen, tel. 020 46 20 300  
e-mail: gterlingen@dynamo-amsterdam.nl  

 

     

 

  

Dynamo020 

Dynamo Oud Oost 

Dynamo Watergraafsmeer 

Dynamo IJburg  

Subsidie 

aanvragen voor 

uw idee kan 

t/m 17 

november 2017 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7bCEB0EC3B-F88D-4A14-970A-107FAE1F2020%7d

