
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het Speelplein Albert Wittenbergplein in de 
Transvaalbuurt in Amsterdam staan speeltoestellen en er 
is een zitgelegenheid.  
 
De ‘Ecoplant’, een object met zonne-
panelen, geeft stroom zodat op het 
plein een mobiele telefoon opgeladen 
kan worden.  
 
Het ‘Speeltuinhuis Transvaal’, is een plek waar kinderen 
sportattributen en buitenspeelgoed kunnen lenen.  
Ook kunnen buurtbewoners hier een activiteit 
organiseren.  
 
Kortom, het Speelplein is een plek voor jong en oud! 

 

Stichting MVTS  
Stichting MVTS (Multicultureel, Verbinden, Tolerantie & Saamhorigheid) brengt op een 

speelse en sportieve manier buurtbewoners - jong en oud - samen. MVTS bestaat uit 

een kleine actieve groep bewoners, die sinds een aantal jaar met veel plezier 

speelgoed uitleent en een aantal activiteiten organiseert in en rondom het 

‘Speeltuinhuis Transvaal’. Nieuw is het aanbieden van gezonde hapjes en drankjes.  

 

Hulp is zeker nodig! Wilt u meehelpen?  

Of heeft u een goed idee voor een activiteit? 

Kom langs en laat het ons weten! Wanneer de 

vlag buiten staat, zijn we geopend. 

facebook.com/stichtingMVTS 

 

 

 

Stichting SSCCM 
Stichting SSCCM (Stichting Sociaal Cultureel Centrum voor Medelanders) werkt nauw 

samen met het buurtcentrum Transvaal en Dynamo om de buurt veiliger te maken en 

de dialoog te bevorderen tussen allochtone en autochtone buurtbewoners. 

 

SSCCM heeft een grote achterban van vrouwen. De stichting organiseert activiteiten op 

drie locaties in de Transvaalbuurt (Kraaipan, Biko en Tugela 85), die er op gericht zijn 

ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren. Vrijwilligers helpen buurtbewoners 

om mee te doen en ze uit hun isolement te halen. Vrouwen met een 

migrantenachtergrond kunnen ook aan hun sociale vaardigheden werken. 

 

Activiteiten: Van knutselen en buitenspelen voor kinderen in 

de leeftijd van 8 tot 12 jaar, tot conversatieles, sport voor 

vrouwen en voorlichtingsbijeenkomsten.  

 

Meehelpen als vrijwilliger?  

infossccm@gmail.com – Facebook SSCCMAmsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamo 
Heeft u interesse in het organiseren van een activiteit in het ‘Speeltuinhuis 

Transvaal’ of op het Albert Wittenbergplein in de Transvaalbuurt. 

Mail naar Ibrahim Abouchdak van Dynamo iabouchdak@dynamo-amsterdam.nl  

www.dynamo-amsterdam.nl/speelplein-albert-wittenbergplein  

Sportstimulering (Stadsdeel Oost)  
 

Een positieve benadering, laagdrempeligheid en flexibiliteit. Stichting InSpiereer 

zet zich in voor de positieve ontwikkeling en motivatie van kinderen en jongeren 

in Amsterdam Oost door middel van sport en spel. Zo worden sportieve 

activiteiten voor zowel de allerjongsten als jong volwassenen georganiseerd, is 

advies van een sportcoach mogelijk en vinden er persoonlijk leiderschap 

trajecten plaats voor jongeren. De InSpieratoren zijn een rolmodel! 

 

 

 

 

 

 

Buurtvaders 
Buurtvaders zijn vaders uit de wijk die toezicht uitoefenen op jongeren uit de 

wijk met als doel overlast te verminderen, de leefbaarheid te verbeteren en een 

veiligheidsgevoel te creëren. De buurtvaders leggen contact met de jongeren die 

’s avonds in de buurt rondhangen en incidenten, overlast of kleine criminaliteit 

veroorzaken en spreken hen aan op hun gedrag. Daarnaast worden er 

activiteiten georganiseerd om het contact met de jongeren te versterken en hun 

alternatieve activiteiten aan te bieden. Het toezicht door buurtvaders vindt in 

nauwe samenwerking plaats met gemeente en politie.  

Meer informatie: enasseri@hotmail.com 

 

Urmia’s activiteiten 
Urmia is een actieve buurtbewoonster die elke zaterdagavond activiteiten 

organiseert voor volwassenen in de buurt met als doel het contact tussen 

mensen gericht op ontspanning, gezelligheid en kennismaking met (de normen 

en waarden van) anderen te bevorderen.  

 

Meer informatie: Urmiagulpen59@gmail.com 

Speeltuinhuis Transvaal 

voorjaar 2022  

Wie doen er mee? 

..................................... 
• Stichting MVTS 

• Stichting SSCCM 

• Buurtvaders 

• Stichting InSpiereer 

• Urmia’s activiteiten 

• Dynamo 

• Basisschool De Kaap 

Speelplein 
Albert 

Wittenbergplein 
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