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Dynamo organiseert activiteiten om mee te doen, van te leren of om hulp 

te krijgen. U kunt op verschillende locaties in Amsterdam meedoen bij 

Dynamo. Kijk voor alle activiteiten bij u in de buurt op: 

www.dynamo-amsterdam.nl 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kom eens kijken bij: 

 

 

 

 

 

 

U kunt dan denken aan:  

• Buurtteam Amsterdam: voor al uw hulpvragen 

• Geld / administratie 

• Leren: taal, computerles, solliciteren  

• Ontmoeten: ontmoet uw buren   

• Voor Elkaar in Amsterdam Oost  

• Kunst / cultuur / muziek: schilderclub, vrouwengroep, zingen 

• Sport / bewegen / gezond: pilates, yoga, gezond in je vel  

• Creatief / spel: knutselen, naaien, mahjongclub 

• Koken / eten: koken, buurtrestaurant 

• Individuele- en groepsactiviteiten bij maatschappelijk werk  

• Mantelzorgondersteuning 

• Welzijn op Recept  
  

Dynamo voor volwassenen 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
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Dynamo is al jaren specialist op het gebied van voorzieningen voor 

zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking. Dynamo geeft 

advies zodat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen 

blijven wonen. 

 

Dynamo medewerkers adviseren u 

over praktische zaken. Er zijn veel 

activiteiten in uw buurt waarbij u 

andere buurtbewoners ontmoet 

zoals, samen eten, cursussen en 

clubs. Wist u dat veel oudere 

Amsterdammers actief zijn als 

vrijwilliger? Wij kunnen u 

informeren. 

 

U kunt langskomen bij het Buurtteam Amsterdam in Oost waar vrijwilligers 

en medewerkers de tijd nemen om uw vragen te beantwoorden en met u 

naar goede oplossingen zoeken. Wij kunnen u helpen of adviseren over 

onder andere: wonen, hulp aan huis, voorzieningen (maaltijden, 

alarmering, dagopvang, vrijwilligerswerk), activiteiten in de buurt, 

dagcentrum Kraaipan, financiële zaken, administratie, vervoer. 

 

Huisbezoek 

Bent u niet meer zo goed ter been? Bel dan voor een afspraak 

voor een huisbezoek: 020 46 20 320. 

 

Meer info? www.dynamo-amsterdam.nl/ouderen 

 

 

 

Dynamo voor ouderen 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/ouderen
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Talententent   

De Talententent biedt basisschoolkinderen in Amsterdam-Oost 

en Zuid kunstzinnige en sportieve activiteiten om zo hun eigen 

talenten te ontdekken. Iedereen kan meedoen! Het volgen van 

een activiteit is niet alleen leerzaam, maar vooral leuk! 

www.talententent.nl   

 

Dynamojongeren.nl 

Dynamo jongeren is er voor alle jonge Amsterdammers 

tussen de 10 en 23 jaar uit Oost. Als een jongere wil 

meedoen, ideeën of vragen heeft dan kan hij of zij bij 

ons terecht. Kijk voor de locaties en activiteiten op: 

www.dynamojongeren.nl 

 

Hulp bij geldzaken 

Voor informatie en advies over geld kunnen jongeren van 18 t/m 27 jaar 

terecht bij het Jongeren financieel café en Jongerenschuldhulpverlening.  

telefoon 020 46 20 300 

e-mail schuldhulpverlening@buurtteamamsterdamoost.nl  

 

Youngsterdam 

Youngsterdam biedt jongeren vanaf 18 jaar extra kansen. 

Jongeren worden gestimuleerd om vanuit hun eigen ideeën 

en talenten in actie te komen voor een ander. Veel jongeren 

zijn nu al actief op de pleintjes en bij sportactiviteiten in 

Amsterdam-Oost. www.youngsterdam.nl 

 

Ambulant jongerenwerk 

Op straat, pleinen en in de buurt vind je ambulant jongerenwerkers van 

Dynamo. Jongeren kunnen altijd bij hen terecht. Ze luisteren naar 

jongeren, stimuleren ze om zelf stappen te ondernemen en helpen daarbij. 

Bij overlastmeldingen bemiddelen ze in de buurt.   

Dynamo voor kinderen/jongeren 

www.dynamojeugd.nl 

http://www.talententent.nl/
mailto:jongerenschuldhulpverlening@dynamo-amsterdam.nl
http://www.youngsterdam.nl/
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Peuters spelen en beleven bij een Dynamo-voorschool. 

De voorschool is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De voorschool van 

Dynamo is een peuteropvang met een programma dat de ontwikkeling 

van elk kind extra stimuleert. Een veilige plek waar uw kind samen met 

andere kinderen kan spelen, leren en ontdekken. Peuters gaan beter 

voorbereid naar de basisschool. Dynamo heeft voorscholen in Amsterdam 

en werkt nauw samen met de bijgelegen basisscholen.  

 

Kom eens kijken op een voorschool bij u in de buurt.  

De voorschool is vijf dagen per week open. Wij kunnen u helpen met de 

berekening of aanvraag van de kinderopvangtoeslag of 

gemeentevergoeding.  

 

www.dynamopeuters.nl - 020 46 20 333  

peuters@dynamo-amsterdam.nl  

Facebook Dynamopeuters 

 

 

Dynamo spelinloop 
 

Spelinloop voor ouders met kinderen van 0-2,5 jaar 

Kom gezellig spelen met uw kind en ontmoet andere ouders 

uit de buurt! De spelinloop van Dynamo is er voor kinderen 

van 0 tot 2,5 jaar en hun ouders. Het is een laagdrempelige 

manier om andere kinderen en ouders bij u in de buurt te 

ontmoeten. De spelinloop is een uitstekend alternatief voor 

vermaak voor kinderen die nog te jong zijn voor de 

voorschool. De kinderen kunnen lekker spelen terwijl er voor de ouders 

koffie en thee klaarstaat. 

 

Kom langs 

Kom samen met uw kind een keer langs. Neem van tevoren even contact 

op, meer info op: www.dynamo-amsterdam.nl/spelinloop 

Dynamo voor peuters 

http://www.dynamopeuters.nl/
mailto:peuters@dynamo-amsterdam.nl
https://www.facebook.com/dynamopeuters/
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Buurtteam Amsterdam helpt gratis bij vragen over zorg, geld, wonen, 

gezondheid, werk, ontmoeten en veiligheid. Samen kijken we wat u nodig 

heeft, zodat u zelf weer verder kunt. Overal in de stad zijn buurtteams. Ook bij 

u in de buurt.  

 

   

 

Heeft u vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, meedoen of 

veiligheid? Kunt u (tijdelijk) wat extra steun gebruiken? Dan kunt u terecht 

bij Buurtteam Amsterdam. In alle buurten van Amsterdam staat het 

buurtteam voor u klaar. Onze medewerkers kijken samen met u wat er 

nodig is en wie u daarbij kan helpen. Belangrijk is dat u zelf weer verder 

kan. 

 

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

bellen of een e-mail 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. 
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U kunt bij ons terecht met vragen over: 

• Zorg 

• Geld 

• Wonen 

• Gezondheid 

• Werk 

• Ontmoeten 

• Veiligheid 

 

Buurtteam Amsterdam Oost  

In alle buurten van Amsterdam Oost staan buurtteams voor u klaar. U kunt 

terecht op een van de vele spreekuren in Amsterdam Oost.  

Onze medewerkers denken met u mee en ondersteunen u waar nodig. Voor 

de oplossing kijken we naar wat u zelf kan en hoe uw omgeving kan 

helpen. Soms kan een makkelijk antwoord op uw vraag al genoeg zijn. 

Heeft u meer ondersteuning nodig? Dan maken we samen een plan! 

 

Buurtteam Amsterdam Oost  

bel 020 46 20 300  

mail info@buurtteamamsterdamoost.nl  

 

Hier vindt u de plekken en openingstijden in Amsterdam Oost: 

www.buurtteamamsterdam.nl/oost 
  

http://www.buurtteamamsterdam.nl/oost
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Het Buurtteam Amsterdam Oost organiseert ook 

activiteiten om u te helpen bij uw administratie 

en geldzaken. Zo kunt u naar het Belasting 

spreekuur of naar het Jongeren Financieel Café.  

 

Bij het Belasting-spreekuur krijgt u hulp bij het invullen van uw 

inkomstenbelasting-formulier. U kunt hier ook uw Aanslag van de 

Belastingdienst laten controleren. U kunt hier tevens terecht voor uw 

Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag, Kindgebonden budget.   

 

Heeft u al een map met uw administratie? Neem die map dan mee. Heeft 

u uw administratie nog niet geordend in een map? Ga dan naar een 

Buurtteam bij u in de buurt.  

Heeft u nog geen DigiD? Kom dan met een identiteitsbewijs naar het 

Buurtteam. Of vraag zelf uw DigiD aan op: www.digid.nl.  

 

Buurtteam Amsterdam Oost  

bel 020 46 20 300  

mail info@buurtteamamsterdamoost.nl  

 

Hier ziet u de mogelijkheden in Amsterdam Oost: 

www.buurtteamamsterdam.nl/oost 
 

   
  

  

http://www.buurtteamamsterdam.nl/oost
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Zorgt u voor iemand? Dan bent u mantelzorger.  

Mantelzorgers in Amsterdam die zoeken naar informatie of ondersteuning 

kunnen terecht bij de Mantelzorg Steunpunten Amsterdam In Oost is dit 

Buurtteam Amsterdam Oost (Dynamo). Bij de steunpunten geven 

mantelzorgconsulenten informatie, advies en ondersteuning. 

Ondersteuning is belangrijk voor het voorkomen van en helpen bij 

overbelasting. 

 

Dit kan de mantelzorgconsulent bieden: 

– informatie over regelingen en voorzieningen voor mantelzorgers; 

– hulp bij praktische vragen, zoals regelen van vervoer of dagbesteding; 

– advies bij financiële problemen; 

– ondersteuning bij emotionele problemen zoals stress; 

– ondersteuning bij versterken van het sociaal netwerk; 

– het- zo nodig- tijdelijk overnemen van regelzaken. 

 

Bekijk het aanbod voor mantelzorgers op:  

www.dynamo-amsterdam.nl/mantelzorg 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik verzorg iemand  
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Het dagcentrum is voor alle oudere bewoners van Amsterdam Oost met 

klachten van vergeetachtigheid of een lichamelijke beperking. Het 

centrum is een levendige ontmoetingsplek in de Transvaalbuurt en een 

fijne en vertrouwde plek voor ouderen uit de buurt. 

Samen praten en herinneringen ophalen, samen zingen, uitstapjes maken, 

een spelletje doen én samen eten (halal). Dat kan allemaal in het 

dagcentrum in Amsterdam Oost. Waar de begeleiders uw taal spreken. Er is 

een Nederlandse, een Turkse en een Marokkaanse groep. Dynamo en ZGAO 

geven samen vorm aan het dagcentrum Kraaipan. U kunt er terecht voor 

advies en informatie, begeleiding en activiteiten.  

Het is gevestigd in servicepunt Kraaipan, Hofmeyrstraat 67.  

 

Contact: 

Femke Schuiling 

telefoon 06 38 77 75 78 

e-mail fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Dagcentrum Kraaipan 

mailto:fschuiling@dynamo-amsterdam.nl
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Advocatenspreekuur Rutger Siemeling van SUEZ advocaten 

Dienstencentrum Oosterpark, ’s-Gravesandeplein 19 

Meer info www.dynamo-amsterdam.nl 

 

Advocatenkantoor Van Heijningen 

Van Marumstraat 14, 1098 RP - Dhr. R.A. van Heijningen  

Aanmelden: 020 66 53 337 info@advocatenvh.nl 
  

Juridisch advies  

mailto:info@advocatenvh.nl
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In onze maatschappij zijn veel mensen afhankelijk van enthousiaste 

vrijwilligers. Van mensen die zich inzetten om anderen te helpen en blij te 

maken. Nagenoeg de helft van de Nederlanders is al vrijwilliger. Doet u  

ook mee?  

 

Uw kennis en (levens)ervaring zijn van belang! 

In de loop van uw leven doet u veel kennis en ervaring op. U weet wat uw 

talenten zijn en wilt die ook zo goed mogelijk gebruiken. Dan bent u bij 

Dynamo aan het juiste adres! Want wij willen dat iedereen meedoet in de 

maatschappij. Van welke leeftijd of achtergrond dan ook. Zet uw kennis en 

ervaring in om onze maatschappij leefbaarder en mooier te maken.  

 

Wat krijgt u ervoor terug? 

Van werken als vrijwilliger wordt u blij! U hebt er voldoening van, krijgt er 

waardering voor en ziet mensen stralen. U geeft uw kennis door, maar u 

leert zelf ook veel. Als jonge vrijwilliger doet u een schat aan ervaring op 

en bent u degene die ervoor zorgt dat anderen bijblijven. Bij Dynamo 

wordt u goed begeleid. Het is mogelijk bij Dynamo gratis trainingen te 

volgen. 

 

Blij met eigen buurt 

Vertrouwd en dichtbij huis, dat is vooral uw eigen buurt. Wat is er 

prettiger dan het leven in uw eigen buurt leuker en gevarieerder te 

maken? Leer meer over uw buurt en buurtgenoten.  

 

Vrijwilligers van Dynamo zijn actief op vele gebieden: 

activiteiten organiseren voor elke leeftijd, hulp bieden, koffie schenken,  

maaltijden koken, taalles geven, helpen met moeilijke formulieren, 

huiswerkbegeleiding geven, sporten met jongeren, mensen leren omgaan 

met de computer, mensen elkaar laten ontmoeten, administraties op orde 

helpen brengen, bewoners bewegen tot meedoen! 

 

Interesse? www.dynamo-amsterdam.nl/op-zoek-naar-vrijwilligerswerk 

  

Vrijwilligerswerk bij Dynamo  

http://www.dynamo-amsterdam.nl/op-zoek-naar-vrijwilligerswerk
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Bent u op zoek naar een leuke activiteit bij u in de buurt of  

(vrijwilligers)werk? Medewerkers van Post Oost helpen u graag op weg. 

Denk daarbij o.a. aan taal, computervaardigheden en solliciteren.  

Participatiecentrum Post Oost, Wijttenbachstraat 36 

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur 

telefoon 020 46 09 380  

e-mail: info@postoost.nl 

Facebook PostOost en Twitter PostOost 

 

We hebben ook een plek op IJburg! 

Buurtinfo IJburg (Ed Pelsterpark 8), donderdag 10.00-12.00 uur  

 

www.postoost.nl 

 

 

 
  

Participatiecentrum Post Oost  

Ook  

op 

IJburg! 

mailto:info@postoost.nl
http://www.postoost.nl/
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Dynamo beheert veel locaties in de stad. Omdat niet altijd alle ruimtes 

gebruikt worden voor buurtactiviteiten is het ook mogelijk om een ruimte 

te huren. Voor bijvoorbeeld trainingen, vergaderingen of andere 

bijeenkomsten.  

 

Zo zijn er vergaderkamers, activiteitenruimtes, ontmoetingsruimtes, 

trainingsruimtes, huiskamers, keukens, werkruimtes, etcetera te huren. 

Voor maatschappelijke organisaties hanteren we een lager tarief. 

 

Hier leest u hoe dit werkt:  

www.dynamo-amsterdam.nl/reserveer-een-ruimte 
 
  

Ruimte huren bij Dynamo?  

http://www.dynamo-amsterdam.nl/reserveer-een-ruimte/
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Dynamo beweegt tot meedoen! 

Dynamo is een welzijnsorganisatie en biedt een compleet aanbod van 

welzijnswerk, buurtteam (hulpverlening) en kinderopvang. We zijn 

werkzaam in de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. Dynamo vindt 

het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. Wij 

stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de 

samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo is actief 

op het gebied van educatie, advies, ontspanning en ondersteuning.  

 

www.dynamo-amsterdam.nl  

www.buurtteamamsterdam.nl 

www.dynamojongeren.nl  

www.dynamopeuters.nl 

 

telefoon 020 46 09 300  

e-mail info@dynamo-amsterdam.nl 

 

Volg Dynamo: 

 

Facebook Dynamo beweegt tot meedoen 

Twitter @Dynamo020 

Instagram Dynamobeweegttotmeedoen 

LinkedIn Dynamo  

Dynamo 

Kijk op 

Dynamo 

website  

voor alle 

activiteiten! 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
http://www.dynamojongeren.nl/
https://www.dynamo-amsterdam.nl/contact/info@dynamo-amsterdam.nl

