
Op Gezonde Tour is ontwikkeld door Dream Support

 in opdracht van Stadsdeel Oost, in het kader van 

de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. 

           onze facebookpagina Opgezondetour voor informatie en tips

   We bieden:

• Vijf leuke gratis workshops in een diverse groep  
• Kennis over een gezonde leefstijl 
• Uitbreiding van je netwerk  
• Mogelijkheden om samen acties te bedenken en uit te 

voeren 
• Een map met werkvormen die je kunt gebruiken 
• Een certificaat waaruit blijkt dat jij je inzet als ‘Op 

Gezonde Tour Ambassadeur’ 

 
 

Ben jij een actieve buurtbewoner, ouder of (buurt)professional? 
Wil je meer weten over een gezonde leefstijl en ben je bereid 
om je in te zetten om andere ouders en kinderen in jouw buurt 

te inspireren? Dan zijn we op zoek naar jou!

Locaties: Indische buurt, Dapperbuurt en Transvaalbuurt 

Wanneer

Vanaf september, bekijk onze website 
www.dreamsupport.nl/agenda voor de data en tijden per buurt. 
 

Opgeven

Neem contact op met Hanne van der Kolk van Dream Support: 
hanne@dreamsupport.nl   of  06 19 636 734.  

Op Gezonde Tour Ambassadeurs 

Gezocht!
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