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Menukaart  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Dynamo 

 

 

 

 
 
 

Samenwerken kan in heel veel smaken. Hieronder een paar voorbeelden 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. Vers gemaakt door onze vrijwilligers van verspilde groenten!  

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 gezellig uitstapje verzorgen  
voor ouderen uit de buurt. 

 
 

              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 / EEN KEUKEN / PRODUCTEN 
 

Hoe leuk is het om de buurt ook fysiek met elkaar te verbinden! Hebben jullie een 
geschikte ruimtes, een keuken of producten die we voor een van onze activiteiten kunnen 

gebruiken, laat het ons dan vooral weten! Maar ook als jullie een externe vergader- of 
activiteiten- locatie zoeken dan hebben wij ook veel mogelijkheden.  
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ONZE SEIZOENSGROENTEN VAN 2022 
 

TEAMDAG: DOE MEE! 
 
Samen met je collega’s iets betekenen voor je buurtgenoten? Kom in actie en beleef een 
leuke en waardevolle dag! Door op 1 dag met zoveel handen te helpen kunnen jullie 
namelijk echt het verschil maken en van grote meerwaarde zijn voor nieuwe of lopende 
projecten. 
 
Iedere maand hebben we weer nieuwe mooie sociale projecten op het programma staan 
waar jullie een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. 
Ook kijken we graag naar andere mogelijkheden als de gewenste activiteit of datum 
hieronder niet staat beschreven. 
 

18 februari: Feestelijke poffertjesmiddag 
 
Samen met collega’s zetten jullie bewoners rondom het MennoSimonshuis in het zonnetje 
door een gezellige poffertjesmiddag te organiseren in ons buurthuis. Een mooie middag vol 
muziek, gedans, lekker eten en natuurlijk mooie gesprekken. 
We hebben circa 10 medewerkers nodig om deze dag succesvol te maken. 
 

1,2 en/of 3 maart: Pop-up buurtcentrum - Klusdag 
 
Vanaf 15 maart gaat ons pop-up buurtcentrum in Buitenveldert-Oost open. Juist deze wijk 
heeft behoefte aan meer sociale cohesie en plekken maar men terecht kan voor een 
praatje en gezelligheid. 
Tijdens de klusweek begin maart kunnen we veel extra handen gebruiken om een warme 
basis te creëren voor de buurtbewoners. 
 

Begin maart: Vraag maar Raak lunch 
 
4 keer per jaar organiseert de Green Business Club Zuidas samen met de gemeente 
Amsterdam en Dynamo vraag maar raak lunches. Tijdens deze dagen ontstaan er prachtige 
uitwisselingen en verhalen. Vinden jullie het leuk om samen met 10 collega’s een lunch te 
verzorgen voor 10 buurtbewoners op kantoor? Wij zorgen voor de rest!  
 

16 maart: Landelijke opschoondag 
 
Op deze dag gaan we met een grote groep buurtbewoners, vrijwilligers, ouderen, kinderen 
etc. de buurt door om ons mooie Buitenveldert schoon te houden. We beginnen de dag in 
het Menno Simonshuis met een verse zelfgemaakte kop soep en maken er op die manier 
een gezellige start van.  
Helpen jullie ons mee met het maken van de soep en vervolgens het opschonen van de 
buurt? 
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30 maart: Week van het Geld -  Zakgeld project. 
 
Door van jongs af aan te oefenen met sparen, plannen en keuzes maken leren kinderen 
vaardigheden die op latere leeftijd hard nodig zijn. Op deze middag van het geld nodigen 
we alle kinderen uit de buurt uit om eerst geldles van een medewerker uit de financiële 
sector te volgen en vervolgens aan de slag te gaan in ruil voor zakgeld.  
De bedoeling is om ons soepproject nog meer onder de aandacht te brengen door alle 
buurtbewoners rondom de uitdeelplekken een gratis soepje langs te brengen.  
De kinderen die aan deze middag meedoen zullen 2,5 euro aan zakgeld ontvangen. 
Wij zijn nog opzoek naar begeleiders voor deze middag! 
  

13 april: Schoolvoetbal Zuid 
 
Ieder jaar organiseert Dynamo Sport Zuid de Zuidcup, een schoolvoetbaltoernooi voor de 
scholen uit Amsterdam Zuid. Het toernooi is voor meiden groep 5/6, meiden groep 7/8, 
jongens groep 5/6 en jongens groep 7/8. Wij zijn voor dit grote toernooi (400 kinderen) op 
zoek naar helpende handjes. We zoeken mensen voor o.a. de wedstrijdtafel, 
scheidsrechters en assistentie bij de velden. De Zuidcup is een ontzettend gezellig 
evenement om nooit te vergeten. 
 

14 april: Paastakken versieren en uitdelen aan ouderen 
 
Eerst gezellig met elkaar paastakken versieren en vervolgens de buurt in om deze aan 
kwetsbare bewoners te overhandigen. De gesprekken en reacties zijn hartverwarmend en 
enorm waardevol! Helpen jullie mee? 
 

22 april: Koningspelen Zuid 
 
Ieder jaar organiseert Dynamo Sport Zuid de Koningsspelen voor 1000 kinderen in het 
Olympisch Stadion en op de velden van ASV Arsenal . Er worden per locatie ongeveer 21 
sporten uitgezet. Iedere sport heeft een eigen professionele trainer, maar deze trainers 
hebben assistentie nodig, om alles in goede banen te leiden. Is jouw team er klaar voor om 
de Amsterdammers van groep 6 t/m 8 uit Amsterdam Zuid in beweging te krijgen?  
 

13 Mei: Feestelijke poffertjesmiddag 
 
Samen met collega’s zetten jullie bewoners rondom het MennoSimonshuis in het zonnetje 
door een gezellige poffertjesmiddag te organiseren in ons buurthuis. Een mooie middag vol 
muziek, gedans, lekker eten en natuurlijk mooie gesprekken. 
We hebben circa 10 medewerkers nodig om deze dag succesvol te maken. 
 

Eind Mei: Vraag maar raak lunch 
 
4 keer per jaar organiseert de Green Business Club Zuidas samen met de gemeente 
Amsterdam en Dynamo vraag maar raak lunches. Tijdens deze dagen ontstaan er prachtige 
uitwisselingen en verhalen. Vinden jullie het leuk om samen met 10 collega’s een lunch te 
verzorgen voor 10 buurtbewoners op kantoor? Wij zorgen voor de rest!  
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20 juni: Dag van de vluchteling – Uitje 
 
Op de van Leijenberghlaan in Buitenveldert zit een opvang voor ongedocumenteerde 
mensen. Voor deze doelgroep zijn er weinig mogelijkheden, zij hebben geen officiële 

status, waardoor zij aan weinig kunnen deelnemen. Werk, vrijwilligerswerk of activiteiten 

zijn niet mogelijk en de financiële middelen zeer beperkt. Hun toekomst is onzeker, het 
wachten is lang en het bestaan stressvol. Daarom willen wij graag bijdragen aan afleiding, 
activiteiten en binding met de buurt/stad/land.  
Op de dag van de vluchteling willen we ze in het zonnetje zetten door samen met jullie een 
leuk uitje te organiseren. Zo staat bijvoorbeeld een bezoek aan de Arena of het Rijksmuseum 
hoog op de wensenlijst! 
 

Begin Oktober: Vraag maar raak lunch 
 
4 keer per jaar organiseert de Green Business Club Zuidas samen met de gemeente 
Amsterdam en Dynamo vraag maar raak lunches. Tijdens deze dagen ontstaan er prachtige 
uitwisselingen en verhalen. Vinden jullie het leuk om samen met 10 collega’s een lunch te 
verzorgen voor 10 buurtbewoners op kantoor? Wij zorgen voor de rest!  

 
10 november: Mantelzorgdag – Diner 
 

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur 
zonder zichzelf in de schijnwerpers te zetten. Gedurende de mantelzorgdag organiseren we 
een heerlijk diner samen met verschillende activiteiten onze waardering uit te spreken. Het 
is een grote organisatie waar vele handen licht werk maken. Iedere vorm van hulp is meer 
dan welkom! 
 

Eind november: Vraag maar raak lunch 
 
4 keer per jaar organiseert de Green Business Club Zuidas samen met de gemeente 
Amsterdam en Dynamo vraag maar raak lunches. Tijdens deze dagen ontstaan er prachtige 
uitwisselingen en verhalen. Vinden jullie het leuk om samen met 10 collega’s een lunch te 
verzorgen voor 10 buurtbewoners op kantoor? Wij zorgen voor de rest!  
 

7 december: Dag van de vrijwilliger – Feest! 
 
Bijna een derde van alle Amsterdammers zet zich wel eens in voor een ander of voor de 
stad. Dat is enorm waardevol en onmisbaar. Ook bij Dynamo zijn meer dan 700 vrijwilligers 
actief om de buurt nog iets mooier en socialer te maken. En dat mag op deze dag gevierd 
worden! Voor dit feest zijn we nog opzoek naar een mooie locatie en/of helpende handen. 
 

15 december: Kerstactie Buitenveldert – Kerstpakketten uitdelen 
 
Ieder jaar verrassen we samen met de Green Business Club Zuidas en Zuidas Today 
ongeveer 200 ouderen uit de buurt met een leuke kerstattentie en een handgeschreven 
kerstkaart van leerlingen. Eerst besteden we een middag aan het maken van goed gevulde  
kerspakketten en kerststukjes om ze vervolgens op 15 december uit te gaan delen. 
Een dag vol prachtige uitwisselingen en blije gezichten.  
Vinden jullie het leuk om een bijdrage te leveren in de vorm van producten voor het 
opvullen van de kerstpakketten of helpen jullie mee met het uitdelen? 
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