
 
 

  

 

 

Dynamo,  
voor u in de buurt! 
 

  Activiteiten  

voor  

jeugd  

&  

jongeren 

Peuters 

spelen en 

leren in een 

voorschool. 
                  

 

Buurtteam  

Amsterdam  

voor hulp bij: 

zorg, meedoen, 

geld, werk, wonen, 

gezondheid, 

veiligheid 

 

 

 

 

 

 

Hulp 

als u dit 

nodig  

heeft. 

 

 

Meedoen in 

de buurt? 

Het kan bij 

Dynamo! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dynamo is een grote welzijnsorganisatie in  Amsterdam. Met 350 medewerkers,  

500 vrijwilligers en 250 stagiairs stimuleren en ondersteunen we bewoners om actief 

mee te doen aan de samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan. 

 

Meedoen in de buurt 

Wilt u meedoen aan activiteiten in de buurt of heeft u zelf een idee voor een 

activiteit? Er zijn heel veel mogelijkheden in de buurt. Denk aan: vrijwilligerswerk, 

Nederlandse les, computerles, samen wandelen of op stap, koken en/of eten in een 

buurtrestaurant, koffie-inloop. Dynamo heeft veel locaties in de buurt. Kom eens 

langs. U bent welkom.  

Dynamo-amsterdam.nl 

 

Hulp nodig? Buurtteam Amsterdam 

Buurtteam Amsterdam staat voor u klaar bij vragen of problemen waar u hulp bij nodig 

heeft. Bij het buurtteam werken verschillende professionele hulpverleners.  

U kunt naar een buurtteam met uw vragen over: zorg, geld, wonen, werk, meedoen 

(participatie, vrijwilligerswerk), gezondheid, veiligheid. Onze hulp is gratis. 

Buurtteam Amsterdam Oost wordt uitgevoerd door Dynamo: 

Telefoon 020 46 20 300 of mail info@buurtteamamsterdamoost.nl 

Meer informatie over de buurtteams in Oost: buurtteamamsterdam.nl/oost 

 

In Oost is ook een buurtteam voor hulp bij geldzorgen en schulden.  

Schuldhulpverleners van Buurtteam Amsterdam Oost helpen u om verder te komen:  

Telefoon 020 46 20 370 of mail schuldhulpverlening@buurtteamamsterdamoost.nl 

 

Jeugd 

• Dynamopeuters.nl 

Peuters van 2 tot 4 jaar spelen en leren bij een Dynamo-voorschool in de eigen buurt. Ze 

gaan beter voorbereid naar de basisschool. Ouders met kinderen van 0 tot 2,5 jaar 

kunnen naar de spelinloop in de buurt. Samen spelen en andere ouders ontmoeten.  

• Talententent.nl 

Basisschoolkinderen (4-12 jaar) doen mee aan naschoolse activiteiten van de Talententent 

van Dynamo. 

• Dynamojongeren.nl 

Jongeren uit Amsterdam Oost kunnen bij Dynamo terecht met al hun vragen, meedoen 

aan activiteiten, hun talent ontdekken, zelf iets organiseren en krijgen advies als dat 

nodig is. 

 

www.dynamo-amsterdam.nl – telefoon 020 46 09 300 

Facebook & Instagram Dynamo beweegt tot meedoen 
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