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STEPHANIE VISSER 

 

Vanaf 1 april 2021 zijn de buurtteams in 

Amsterdam gestart. Het buurtteam is een plek in 
de buurt waar u terecht kunt met al uw vragen 

over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, 

meedoen of veiligheid. U kunt bij een buurtteam 
binnenlopen of een afspraak maken. U kunt ook 

bellen of een email sturen voor een afspraak bij u 

thuis of bij het buurtteam op locatie. In elk 
buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij 

elkaar. Zij denken met u mee en ondersteunen u 

waar nodig. De hulp is gratis.  

Bereikbaar: telefonisch 020-46 20 300 email: 

info@buurtteamamsterdamoost.nl 

Voor verdere informatie over het buurtteam kunt 

u kijken op: 
www.buurtteamamsterdam.nl 

 

locaties buurtteam Oud-Oost: 
Post Oost – Wijttenbachstraat 36-hs 

DC Oosterpark – ’s-Gravesandeplein 19 

 
Binnenkort ook buurtteam in: 

Servicepunt Kraaipan – Hofmeyerstraat 67 

BIKO – Steve Bikoplein 2 
 

 
 

Organisatiestructuur Buurtteam 

Amsterdam Oost 

 

 
 

 

 

Dynamo Oud Oost, locaties: 

Buurtcentrum Oosterpark: 020 46 20 340 

Biko: geen vaste telefoonlijn 
Dienstencentrum Oosterpark: 020 46 20 300  

Servicepunt Kraaipan: 020 46 20 305 

Participatiecentrum Post Oost: 020 46 09 380 
Tugelahuis: 020 46 20 314 

  Gouden mannen 
 

     
   Gouden mannen 

    MOHAMED EL HASSANI 

“De Gouden mannen” is een    
project van Dynamo i.s.m. stichting 

Gouden mannen. 

Ben je ouder dan 40 en kom je 
oorspronkelijk uit een ander land? 

Denk je wel eens na over wat je 
anders zou willen in je leven? 

Misschien wil je beter Nederlands 

praten of meer leren op de 
computer. Of wil je graag contact 

met anderen. Het kan ook zijn dat 

je meer wil bewegen of gewoon 
wel eens hulp nodig hebt bij het 

invullen van formulieren. 

Bij Gouden Mannen zoek je uit 
waar je goed in bent. Met je 

begeleider kijk je wat je wilt gaan 

leren. Samen met andere mannen 
leer  

je-mails schrijven op de computer 
of beter Nederlands spreken. Je 

oefent hoe je omgaat met mensen 

aan een balie of hoe je beter kunt 
omgaan met stress. Daarvoor kun 

je meedoen aan verschillende 

cursussen, zoals een taalcursus, 
computerles, maar ook aan 

sportactiviteiten. 

 
Informatie en/of aanmelden: 

   
Mohammed A. El Hassani 

06- 44310702  

mahmidan@dynamo-amsterdam.nl 
 
 

of bekijk onderstaande link: 
https://www.dynamo-

amsterdam.nl/activiteiten/gouden-
mannen-in-oost/ 
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LENTEPAKKETJES 2021 

Dynamo bezorgt lentepakketjes  

in Oud Oost 
 

WANDELEN 

Wandelen in Oud 

Oost 
JEANNETTE REURSLAG 

Woensdagochtend wandelgroep 

 

 

Wandelen is gezond, wandelen houdt 

je fit! Wandelen in de buitenlucht met 
voldoende afstand. We wandelen 

ongeveer een uur door Oost en als de 

maatregelen het toelaten sluiten we af 

met koffie of thee in Post oost. 

De wandeling wordt je gratis 

aangeboden door Dynamo en is voor 

iedereen die zelfstandig kan lopen. 

Iedere woensdagochtend  start 

om10.00 uur vanaf Post Oost. 

Wijttenbachstraat 36-hs. 

 

AANMELDEN KAN VIA: 

 
Jeannette Reurslag 
06-47963962 

jreurslag@dynamo-amsterdam.nl 
 

 

 
 
 

 
De GZZ coaches Harrison Pedro & 
Moni Hanasbei vertelde in een 

livestream over wat zij doen om ggz 
vriendelijke benadering te versterken 
in Oud Oost. Deze link van deze 

livestream wordt nog gemonteerd en 
zal verstuurd worden als hij klaar is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STEPHANIE VISSER  

 

Dynamo heeft voor eenzame 

bewoners van het stadsdeel Oud Oost 
100 lentepakketjes gemaakt en 

rondgebracht. De inhoud van de leuke 

en duurzame pakketjes werden onder 
andere besteld bij een biologische 

bollenteler. Jongeren van Dynamo en 

vrijwilligers hebben zelf kaarten 
gemaakt met een persoonlijke tekst. 

Vrijwilligers en 
participatiemedewerkers bereidden het 

samen voor en brachten het langs bij 

de bewoners. Het gebaar, maar zeker 
ook de gesprekken werden zeer op 

prijs gesteld. We hebben veel lieve en 

mooie woorden ontvangen van de 
bewoners. 

 

 
 

 

Vrijwilligers en participatiemedewerkers 

maken gezamenlijk de lentepakketjes 

voor eenzame bewoners. 

 

Dit is het resultaat van een ochtendje 

samen pakketjes maken. Trots op onze 

vrijwilligers! 

  

JEANNETTE REURSLAG          

DE BELCIRCEL 

De Belcirkel in Oud Oost is voor 

buurtbewoners die alleen zijn en niet 

elke dag contact hebben met familie of 
vrienden. 

Door de weeks van maandag tot en 

met vrijdag bellen wij elkaar in de 
ochtend en hebben een kort praatje. 

De belcirkel fungeert ook als noodlijn, 

wordt er niet opgenomen dan bellen 
we naar het centrale nummer van 

Dynamo en wordt een contactpersoon 
op de hoogte gebracht. Het is dus heel 

fijn als je bijvoorbeeld huisdieren hebt 

om te weten dat mocht er iets met je 
gebeuren er hulp wordt ingeschakeld. 

 

We hebben plek voor meer mensen 
dus meld u aan! 
 

Aanmelden kan via: 
Jeannette Reurslag 
06-47963962 
jreurslag@dynamo-amsterdam.nl 

of Johan Koertse (belcirkel lid)  

06- 12616652 

MONI HANASBEI                     

AMSTERDAM GGZ VRIENDELIJK 

In het kader van het landelijke online 

festival; Caring Community waren GGZ 

coaches Harrison Pedro & Moni 
Hanasbei uitgekozen om te laten zien 

wat er te doen is in Amsterdam op het 

gebied van ggz vriendelijke gemeente. 
De wandelgroep van TEAMED  is i.s.m. 

Dynamo één van de weinigen activiteiten 

die de hele corona periode in de 
buitenlucht is doorgegaan. 

Tijdens de Livestream vertelde de 
betrokken ervaringsdeskundigen Sara, 

Lucy & Dennis over het belang van het 

wandelen en het sociale contact vooraf 
én na afloop met een kopje koffie erbij. 

Lucy, Sara & Dennis  zetten hun eigen 

ervaringen in en ondersteunen wekelijks 
de wandelaars. 
De stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter 

benadrukte het belang van inzet van 
ervaringsdeskundigen en stelde de vraag: 
Wat zou jij als ervaringsdeskundige 

willen veranderen als je 
stadsdeelvoorzitter was. 
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GULDEN ARDIC TURKSE 

ACTIVITEITEN 

Turkse mannen regelen het zelf               

 

De mannen regelen het zelf is een 
project dat georganiseerd wordt 

door Gulden Ardic van Dynamo en 
vindt plaats in Post Oost.  Het is op 

de dinsdag- en donderdagmiddag  

tussen 13.30-16.30 uur. Het is een 
leer- en speelmiddag. 

 

De Turkse mannen komen samen, 
rekening houdend met de corona-

regels. Op dit moment zijn er 

slechts  
4 mannen. Hun leeftijd is 70+.  

Het doel is elkaar ontmoeten om 

eenzaamheid tegen te gaan en hun 
angsten(door Corona) gedeeld 

kunnen worden. In Post Oost  

ontmoeten ze elkaar, praten  
ze samen en doen ze spelletjes. Dit 

project is er om ze het gevoel te 
geven dat we door deze moeilijke 

periode heen kunnen komen en dat  

ze niet alleen zijn. Turkse mannen 
van 70+ kunnen zich opgeven. 

 

Turkse vrouwen regelen het zelf 
 

De vrouwen regelen het zelf is een 

project dat georganiseerd wordt 
door Gulden Ardic van Dynamo en 

vindt plaats in Post Oost.  Het is op 

de dinsdagochtend  tussen 10.30-
12.30 uur. Ze oefenen samen de 

Nederlandse taal o.l.v. een 

vrijwilliger. Ze kijken samen naar tv 
programma’s over gezond leven en 

gezonde voeding. 
 

De activiteiten duren tot 6 juli. In de 

zomervakantie gaan we er even 
tussenuit en in september gaan we 

weer van start. 

 
Aanmelden kan via: 

 

Gulden Ardic 
Mobiel nummer: 0617591559 of 

email:  

gardic@dynamo-amsterdam.nl 
 

 

 NICK GENTSIDIS 

PARTICIPATIEMEDEWERKER 

In de Oosterparkbuurt is Nick als 

participatiemedewerker aan het 

werk. Hieronder stelt hij zich even 
voor: 

 
Mijn naam is Nick Gentsidis en ik 

ben 15 maart gestart als 

participatiemedewerker in de 
Oosterparkbuurt. Als socioloog 

afgestudeerd en voor het eerst bij 

Dynamo, maar al wat langer 
werkzaam in het maatschappelijk 

domein bij het Rode Kruis en Leger 

des Heils. Bij Dynamo ben ik het 
aanspreekpunt voor buurtbewoners 

van de Oosterparkbuurt die zich 

willen inzetten voor de wijk of die 
zelf naar ondersteuning of activiteit 

zoeken. Zelf afkomstig uit Utrecht 

woon ik nu al bijna 10 jaar in 
Amsterdam en sinds een aantal jaar 

in Oost. Ik heb veel zin om de 
komende tijd in mijn eigen buurt aan 

de slag te gaan. Samen komen we 

hopelijk tot verbindingen en ideeën 
om de buurt nog mooier te maken. 

Ik hoop de komende tijd veel van de 

buurtbewoners en organisaties te 
ontmoeten en weet dat je me 3 

dagen per week kunt vinden in het 

buurtcentrum Oosterpark of in Post 
Oost! 

 

Ik ben te bereiken via mail: 
NGentsidis@dynamo-amsterdam.nl 

of telefonisch: 

06 34 65 93 20 
 

            
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

IBRAHIM ABOUCHDAK 

PLEINWERKER  

De nieuwe Pleinwerker op het 

Albert Wittenbergplein  

 
Mijn naam is Ibrahim Abouchdak en 

werk sinds april 2021 als 
pleinwerker op het Albert 

Wittenbergplein in de 

Transvaalbuurt in Amsterdam Oost. 
Hiervoor heb ik de opleiding 

Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening aan de Hogeschool 
van Amsterdam succesvol afgerond. 

Hiervoor heb ik als planner bij 

Transvision gewerkt dat als 
aanvullend openbaar vervoer 

opereert in Nederland. Daarvoor 

heb ik als ambulant begeleider 
gewerkt met LVB jongeren bij 

Bronx Begeleid Wonen. 

Zelf ben ik opgegroeid in de 
Oosterparkbuurt en was vaak te 

vinden in de Transvaalbuurt. Ik ken 
de mensen in de wijk en de wijk zelf 

goed. Dit maakt denk ik mij werk 

makkelijker om met mensen in 
contact te komen. Ik zal drie dagen 

in de week op het Albert 

Wittenbergplein te vinden zijn. Ik zal 
onder andere fungeren als 

aanspreekpunt voor buurtpartijen 

en bewoners en zal buurtbewoners 
waaronder de jeugd stimuleren en 

enthousiasmeren om zelf activiteiten 

te organiseren. Het speeltuinhuisje 
op het Albert Wittenbergplein is 

bijna klaar en verwelkom u graag 

voor een bakje koffie. 
 

Ik ben te bereiken via mail: 
IAbouchdak@dynamo-amsterdam.nl 

of telefonisch: 

06 26 63 35 48 
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