
 

Menukaart Dynamo 
 

 

 

 

Samenwerken kan in heel veel smaken. Hieronder een paar voorbeelden van mogelijkheden, 

maar eigen suggesties en voorstellen zijn uiteraard ook meer dan welkom! 
 

AFHAAL 
 

    SOEP EN FRUIT VOOR ZUID          2,50 € p.p. 

Laat iedere week een heerlijke gezonde kop soep en 1 stuk fruit  

serveren aan uw werknemers op kantoor. Voor iedere kop soep die u besteld gaat er ook 

een gratis kop naar een buurtbewoner die het goed kan gebruiken. 

 

 

           GEBRUIK ONZE PERSONENBUS       140 € p.d. 

Heeft u bijvoorbeeld een congres of een personeelsuitje voor max 8 personen?  

Maak dan gebruik van ons personenbusje. Voor iedere dag dat u ons busje huurt 

kunnen wij 1 leuk uitstapje verzorgen voor ouderen uit de buurt. 

 

 

                      EEN SYRISCHE KOOKWORKSHOP      55 € p.p. 

Kook samen met onze Syrische vrijwilligster een heerlijke maaltijd in een van onze buurthuizen 

of bij u in de keuken. Natuurlijk gaan we daarna lekker samen eten en drinken.  

Het perfecte teamuitje! 

Per deelnemer kunnen wij 6 buurtbewoners van een gratis warme maaltijd voorzien. 

 

 

BOEK EEN VAN ONZE JONGE ARTIESTEN      prijs n.t.b. 

Dynamo jongerenwerk organiseert een hoop artistieke activiteiten zoals dansen, zingen, 

rappen en theater. Zet ze in de spotlight tijdens een bijenkomst en geniet! 

 

 

EEN SCHILDER- OF KLEI- WORKSHOP       45 € p.p. 

Maak in ons “Atelier 77” samen met onze kunstzinnige vrijwilliger bijvoorbeeld een unieke Bob 

Ross of boetseer een prachtig beeldje voor op je bureau.  

Gegarandeerd gelach en plezier! 

Dankzij jullie deelname vullen we de materiaalkasten van onze creatieve inlopen. 



 

TO SHARE 

 

EEN RUIMTE 

Hoe leuk is het om de buurt ook fysiek met elkaar te verbinden! Hebben jullie een geschikte 

ruimte voor een van onze activiteiten, laat het ons dan vooral weten. Maar ook als jullie een 

externe vergader- of activiteiten- locatie zoeken dan hebben wij ook veel mogelijkheden, 

 

 

EEN KEUKEN 

Eten verbindt! Vandaar dat koken en eten vaak centraal staat tijdens onze activiteiten. 

Voor verschillende projecten zijn wij nog opzoek naar kookgelegenheden. Zo kunnen we nog 

meer buurtbewoners bereiken en wellicht kunnen we ook iets lekkers voor jullie kokerellen. 

Hebben jullie nog een keuken waar wij terecht kunnen? 

  

 

PRODUCTEN 

Hebben jullie de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een van onze projecten 

door het aanleveren van producten? Etenswaren, vervoersmiddelen, materialen, een 

inzamelingsactie voor een pop-up kringloopwinkel, bloemen, etc. wij zorgen dat het goed 

terecht komt!  

Of vinden jullie het leuk om handgemaakte kerstkaarten, gebreide sleutelhangers, 

bloemstukken, etc. van onze oudere bewoners te bestellen, dan  

leveren zij heel graag aan u. 

 

 

EEN SERVICE OF DIENST 

Is het voor jullie mogelijk om ons werk makkelijker, efficiënter, aansprekender of opvallender te 

maken door een service of een dienst aan te bieden, dan maken we daar gebruik van. 

Het uitwisselen van kennis is enorm waardevol voor zowel de buurtbewoners als de werknemers. 

 

 

HET VELD IN 
 

DOE MEE SAMEN MET JE COLLEGA’S 

Vele handen maken licht werk en daarom zijn wij voor verschillende projecten ook opzoek naar 

vrijwilligers die de mouwen op willen stropen. Doe met het hele team mee met een tuinhulpactie, 

maak voor alle ouderen uit de buurt kerststukjes, breng paastakken rond, vorm de begeleiding 

tijdens een samen op stap uitje, help met een sportdag voor kinderen op het plein,  

kook mee voor ongedocumenteerde, etc.  

Genoeg mogelijkheden en genoeg te doen! 
 


