7.744 bewoners bereikt,
65% neemt deel aan
langere programma’s

Oost 2015
Buurtaanpak Gezond Gewicht
18 workshops, trainingen en
voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd door stadsdeel
Oost, op verzoek van bewoners

Dapperbuurt
14 buurtinitiatieven
ingediend met looptijd
van meerdere maanden

Indische Buurt

236 fruitbomen
geplant op
schoolpleinen

Transvaalbuurt
20 buurtactiviteiten
georganiseerd door
buurtbewoners
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Kijk op de volgende pagina’s voor een greep uit de activiteiten!

Gezonde sportkantines
Soep-langs-de-lijn
Een actieve buurtbewoner maakt, samen met mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, tweewekelijks 60 koppen soep voor
bij het voetballen die ze uitdeelt in de kantine van voetbalclub
Geuzen-Middenmeer.

Voorlichting ouders en
opvoeders Vaderdebatten
42 vaders discussiëren in een serie debatten over
de rol van de vader in het gezin op het gebied van
Gezond Gewicht. Eén van de vaders: “Vanaf nu ga
ik minder suiker gebruiken.”
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Buurtworkshop ‘Water drinken is gezond’
Hoeveel suiker zit er in een pakje limonade, wat geef je je kind mee naar
school? Hiermee gaan buurtbewoners aan de slag. Deelnemende moeder:
“Ik ben geschrokken van de hoeveelheid suiker in frisdrank. Ik koop het
niet meer voor mijn zoon. In het begin was het moeilijk, maar nu gaat het
goed: hij drinkt nu alleen nog water.”

“Ik ben zó geschrokken
van de hoeveelheid suiker in
frisdrank...”
Moeder:

Ambassadeurscursus 2015
Ruim 75 bewoners hebben de ambassadeurscursus gedaan. Bij hun buurtactiviteiten over
gezonde leefstijl hebben zij samen maar liefst
1.265 medebewoners betrokken.

1.265!

Gezond ingerichte stad
Fruit4school
Een project van Stadsdeel Oost in samenwerking met de Universiteit van
Wageningen. Op schoolpleinen in Oost zijn fruitkamers aangelegd met tot nu
toe 236 bomen. Hierbij worden leerprogramma’s aangeboden. De school
adopteert samen met buurtbewoners de fruitkamer en gebruikt het fruit op
school voor gezonde tussendoortjes of bij een buurtmaaltijd.

Naschoolse buurtactiviteiten
Buurtlessen Gezond Gewicht

Er zijn al 236 fruitbomen
geplant op schoolpleinen
in stadsdeel Oost!

Buurtdiëtisten

Meer dan 425 kinderen en hun ouders hebben op 25 buitenschoolse opvang
locaties lessen met thema gezond gevolgd. Ze hebben gezonde traktaties
gemaakt, ontdekt waar hun eten vandaar komt en buurtexcursies gemaakt
langs watertappunten, moestuinen of speelplekken in de buurt.

Gezond gewicht
op de buurtcamping
en in het buurt
vakantiekamp
90 kinderen en hun ouders
hebben in de zomer van 2015
meegedaan met leuke Gezond
Gewicht themaworkshops
over ‘Water drinken is gezond’,
‘Gezond snoepen’ en ‘Meer
bewegen’.

Kijk voor meer informatie op
amsterdam.nl/aanpakgezondgewicht

Oost maakt gebruik van buurtdiëtisten.
Zij zorgen dat de boodschap voor
gezonde voeding in lijn is met de
richtlijnen van het voedingscentrum.
Bewoners die een buurtmaaltijd
bereiden voor medebuurtbewoners
kunnen hun recept voorleggen aan
de buurtdiëtist. Daarnaast geeft
deze voorlichting op buurtfestivals en
andere buurtevenementen, zoals de
Sport- en Funtoer.

De genoemde programma’s, voor zover geen buurt
initiatief, worden uitgevoerd met vaste buurtpartners:
Trias Pedagogica, Dream Support, Eco Kids, ANMEC,
Voeding is Maatwerk en Fitfood.

