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Dakloos in Den Haag…en dan?

Als je dakloos raakt, moet je veel regelen. Geld, een slaapplaats, 
eten. Misschien heb je een dokter nodig of een advocaat. Je moet 
je administratie op orde krijgen. Misschien heb je schulden, mis-
schien heb je een verslaving. En hoe vind je een nieuwe woning? 

Dit komt allemaal op je af, terwijl je misschien in de war bent of 
probeert te overleven na een traumatische gebeurtenis. Dakloos 
raken is op zich al traumatisch. Je kunt hulp en advies gebrui-
ken. Daarom hebben mensen die net als jij ook dakloos zijn of 
zijn geweest, dit boekje voor jou samengesteld. Zo zie jij waar je 
terecht kunt. 

De vrijwilligers die dit boekje maakten, hebben zich verenigd in 
De Achterban. De Achterban is een belangenorganisatie voor (en 
door) daklozen, thuislozen, gebruikers en mensen die dat zijn 
geweest. Ook jij kunt je aansluiten. Iedereen doet mee naar eigen 
vermogen. Bel voor het maken van een afspraak 070-3181682

Het Haagse platform voor en door daklozen en cliënten in de 
maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheids-
zorg. Zij worden ondersteund door de medewerkers van Stichting 

Straat consulaat.
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Melden – Waar ga je heen?

Centraal Coördinatie Punt (CCP – ‘Het Daklozenloket’)
Binckhorstlaan 119-1, ma. t/m vrij. 9.00-17.00 uur 
070 – 3537291 telefonisch of op afspraak en post ophalen.
Inloopspreekuur : ma t/m vrij 11:00 – 14:00 uur
ccp@denhaag.nl ; www.ggdhaaglanden.nl/daklozenzorg   
Info over daklozenuitkering en schuldhulpverlening: 
ma t/m/ vrij 8.30-17.00 uur 070-3537500
www.denhaag.nl/ccp
Biedt: 
doorverwijzing naar nachtopvang en verstrekking van de zorg-
pas, die toegang geeft tot nachtopvang; hulp op het gebied van 
huisvesting, psychiatrische problemen, schulden, maatschappeli-
jke opvang en ambulante begeleiding;  crisisbedden; postadres; 
straatdoker en daklozentandarts. Aanmelding tijdens het inloop-
spreekuur. 

Kom je niet uit de regio? 
Vraag onze folder over regiobinding aan via elly@straatconsulaat.
nl of 06-43833590

Tip: Wees op tijd want het is er druk! En neem altijd een geldig 
legitimatiebewijs mee (paspoort of rijbewijs).

Het CCP geeft ook informatie en advies aan familieleden en be-
trokkenen van daklozen. 
Wanneer je geen gebruik maakt van de nachtopvang, geen 
maatschappelijke opvang wenst en op 1 of 2 adressen verblijft 
waarop je je niet kan inschrijven in de Gemeentelijke Basis 
Administratie, dan moet je via de reguliere weg een bijstands-
uitkering aanvragen. (zie blz. 4).
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Opslagruimte voor je dagelijkse spullen

Aanmelden: 
Even telefonisch navragen bij de locatie. De kluizen zijn meestal 
bezet, maar er is een wachtlijst waar je je op kan laten plaatsen. 
Als er plek is word je gewaarschuwd.

Locatie kluizen: 
Clean River Brijder
Jupiterkade 8
Telefoon 088-3582530
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Geld – Hoe kom je eraan?  
Misschien heb je recht op een werkloosheidsuitkering of een 
daklozenuitkering. Verder zijn er zijn diverse dagloonprojecten, 
je kunt Haags Straatnieuws verkopen en je kunt eigendommen 
verpanden voor contant geld.

UWV Den Haag
Leegwaterplein 1 
alleen op afspraak
0900-9294 Є 0,04 p/min  ma t/m vrij 8.00-17.00 uur  
www.uwv.nl

Biedt: uitkeringen bij: werkloosheid (WW); ziekte (Ziektewet); 
arbeidsongeschiktheid (WAO, WIA, Wajong, IVA); zwangerschap,
adoptie en pleegzorg (WAZO). 
Tip: houd je burgerservicenummer bij de hand.

SZW / Daklozenuitkering
Binckhorstlaan 119-1 (bij het CCP)
070-3537500 ma t/m vrij 8.30-17.00 uur

SZW / Bijstandsuitkering
Het aanvragen van een reguliere bijstandsuitkering (als je geen
nachtopvang of maatschappelijke opvang wenst) gaat digitaal met
behulp van je DigiD, via www.denhaag.nl  070-3537500 ma t/m 
vrij 8.30-17.00 uur Als je hulp nodig hebt bij het doen van een 
aanvraag ga dan naar de SZW internetzuilen bij de stadsdeelkan-
toren Spui/Centrum, Laak of Leyweg/Escamp. Zij helpen bij het 
invullen van digitale aanvragen.
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Laak, Slachthuisplein 25
Escamp, Leyweg 813
Centrum, Spui 70 (Stadhuis)
Openingstijden: ma t/m vr 08.30 - 14.00

Haags Straatnieuws 
Biedt: zelfstandige verkoop van kranten, elke 3 weken een
nieuwe editie. 
Vereist:Straatnieuwspas verkrijgbaar via:
Coördinator Den Haag: Arjen Geut 06- 2812695 
Coördinator Rotterdam: Rieneke de Vries 06- 43037657
coordinatorstraatnieuws@gmail.com 
Spreekuur en intake: 
Kessler Stichting Delagoastraat 36 (ingang nachtopvang): 
woe 10.00-11.00 uur. 
Leger des Heils Wagenstraat 102 (dagopvang) 
do 9.00-11.00 uur. 
Meenemen: bewijs van inschrijving bij de gemeente of Kessler of 
Leger des Heils en geldig legitimatiebewijs.
Tevens info over inkomen,huisvesting,verblijf(status) in Nederland 
en hulpverlening.
Distributieadressen: 
Kessler Stichting ma t/m vrij 9.00-11.00 uur.
Leger des Heils ma t/m zon 9.00-11.30 uur en 15.30-20.30 uur. 
www.haagsstraatnieuws.nl.
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Dagloonprojecten

Voor beloning/ vergoeding en tijden contact opnemen 
met de betreffende locatie.
Brijder - Clean River 
Jupiterkade 8
Zorgcoördinator Marian Jansen te bereiken op:
Telefoon nummer: 06- 10435423
Email: infomp@brijder.nl 
Biedt: buurt schoonmaken, was- en strijkwerk, dagelijkse
schoonmaak op diverse locaties van Brijder Verslavingszorg.
Maximaal 2 dagen per week, warme middagmaaltijd.
Eis: ingeschreven staan bij de Parnassia Bavo Groep en CCP.
Aanmelden: ma t/m vrij 8.45-9.15 uur  
Open: ma t/m do 8.30-15.00 uur; vrij 8.30-14.30 uur.

Brijder/Palier - Reflex
Jupiterkade 8
Aanmelden: 088-3583300.
Biedt: sorteren, wassen, strijken van 2de hands kleding en de-
montage oude computers.
Eis: aanmelden via Palier of Parnassia Bavo Groep en inge-
schreven staan bij het CCP, voor veelplegers en gebruikers met 
psychiatrische problematiek.
Open: ma t/m vrij 8.30-16.00 uur; etenstijd 12.00-12.45 uur.
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Schroeder van der Kolk
Zilverstraat 40
070-3300222
Biedt: voorsortering en reparatieprojecten voor haar Kringloop-
winkels.
 
Connect
Locaties: Het Sterhuis; De Platinaweg; De Brink; Johannes
van Duuren. Adressen zie: hoofdstuk Dagbesteding.
Biedt: o.a. fietsen repareren, houtbewerking; kaarsenmakerij.
Je moet wel behoren tot de GGZ-
doelgroep.

Gemeentelijke Kredietbank, afdeling Pandhuisdienst
Korte Lombardstraat 11: belening van gebruiksartikelen, belening 
van goud, zilver, diamanten, sieraden.
Geopend: ma t/m vrij 08.30 - 17.00 uur.
Tel.nr. 14070  www.denhaag.nl
Kosten: 1,33% rente per maand.

Cash Converters
Prinsegracht 74
070-3050100
Dierenselaan 149
070-3620367
www.cashconverters.nl
Geopend: ma van 12.00-17.30 uur, di t/m vrij van 
10.00 - 17.30 uur, za van 10.00 - 16.30 uur.
Biedt: direct contant geld voor luxe gebruiksgoederen, nieuw en
tweedehands. Inkoop, verkoop en terugkoop, vanaf 18 jaar, met
legitimatie. Kosten: 20% opslagkosten per vier weken. 
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Used Products Den Haag
Rijswijkseweg 572 2516HV Den Haag 
(inkoopafdeling naast winkel op nr. 582)
Tel 070-3030597  www.usedproducts-xl.nl
Geopend: ma. 13.00 – 18.00 uur, di. t/m vrij. 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00 - 17.00 uur.
Biedt: direct contant geld voor luxe gebruiksgoederen, nieuw en
tweedehands. Inkoop, verkoop en terugkoop, vanaf 18 jaar, met
legitimatie.
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Slapen – Waar vind je een bed?

Kessler Stichting - Nachtopvang
Ingang Delagoastraat 60 070-8500500 na 15.00 uur 070- 
8500 351/ 352 Annemiek van Soest, Lara het Hart voor acute 
hulpvraag: 070- 8500500 (24/7 bereikbaar)
Aanmelden: dagelijks van 15.00 tot 18.00 en van 19.00 tot  21.00 
uur. Kosten per nacht 2 euro, geldige ID verplicht.  www.kessler-
stichting.nl
Open: dagelijks van 15.00 uur tot 8.30 uur volgende dag. Tips: 
Voor de eerste nacht om 15.00 uur aanwezig zijn .Na aanmelding 
en binnenkomst direct  reserveren en betalen voor de volgende 
dag,  want ”vol is vol”!  
Biedt:Warme maaltijd, kledingwassen, douchen & ontbijt.
Indien gewenst begeleiding bij verbetering leefsituatie.Nachtop-
vang voor mensen van 18 jaar en ouder met Nederlands paspoort 
of ID kaart en zorgpas die je moet aanvragen bij het CCP
Elke di vanaf 16:00 uur spreekuur huisarts.

Leger des Heils - Vast en Verder
Crisis nr.: 070- 379 51 60 www.legerdesheils.nl/vast-verder
Biedt: crisisopvang, voor jongeren van 15-25 jaar,warme maaltijd 
kleding wassen, douchen&ontbijt.
Kosten 2 euro per nacht en bij plaatsing 1 week vooruit betalen. 
Open van 17.00 uur tot 9.00 uur volgende dag.
Aanmelden via CCP of JIT.
Jongenscrisis
Binckhorstlaan 115, 070-3839313 www.legerdesheils.nl/vast-ver-
der Reserveren door te bellen voor 16.30 uur of om 17.00 uur voor 
de deur te staan.  
Meidencrisis
Breughelstraat 2 t/m 8, 070-4023106  www.legerdesheils.nl/vast-
verder
Reserveren door te bellen of om 17.30 uur voor de deur te staan
.         9



Noodopvang voor Gezinnen 
www.ggdhaaglanden.nl/daklozen en www.snh.nl 
De Gemeente heeft in samenwerking met Stg.Noodopvang 
Haaglanden 20 woningen gerealiseerd. Aanmelden bij CCP 
(zie blz. 2) of Afd. Bjzondere Hulpverlening dienst SZW 070-
7527360

SHOP hulp voor (ex-)prostituees en slachtoffers 
van mensenhandel
Zamenhofstraat 6
070-3614747 of 070- 3625321 www.shop-denhaag.nl.
Bij binnenkomst eerst melden bij de portiersloge van de Kes-
sler Stichting.Je geeft dan aan, dat je voor SHOP komt en
wordt daarna opgehaald door een medewerker van SHOP.
SHOP heeft een eigen etage.
Aanmelden: tussen 08.00 en 22.00 uur kun je bij SHOP
opvang binnenlopen en gebruik maken van de dagvoorzie-
ningen en/of je aanmelden voor een slaapplek.
Bij spoed: 070-3125087, 24 u per dag.
Kantoor  Herengracht 20 geopend: ma t/m vrij van 9:00-
17:00 uur en iedere middag is een ambulante hulpverlener 
aanwezig.
Biedt: ambulante hulpverlening en 24-uurs opvang met
maaltijd, dokter, gesprek, rust en praktische ondersteuning.
Tip! Buiten slapen kost geld!
Een boete voor buiten slapen of wild kamperen is € 90,00,
buiten toiletteren kost € 90,00 en je ‘zonder redelijk doel’
ergens ophouden kost € 90,00 (en als weggebruikers/om-
wonenden er last van hebben dan € 130,00). Kraken is ook 
officieel verboden sinds 2010 en kan een gevangenisstraf 
opleveren van 1 jaar of een geldboete van € 7.600,00.  
Haal een isolatiedeken bij de nachtopvang of het Straat 
Consulaat (De Achterban) Parkstraat 32 als je buiten slaapt.
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Administratie & juridische zaken
Advies & Informatiebalie SZW
070-3537500 of 14070 (Centraal tel.nr. Gem. Den Haag) 
ma t/m/ vrij 8.30-17.00 uur
Stadsdeelkantoren Spui, Laak en Escamp
ma t/m vrij 8.30-14.00 (zie. Blz. 4).
Biedt: financieel, juridisch advies en hulp bij aanvragen van di-
verse voorzieningen en hulpmiddelen.
Sociaal Raadslieden SZW
070-3537500 of 14070 (Centraal tel.nr. Gem. Den Haag) ma t/m/ 
vrij 8.30-17.00 uur
Biedt: juridische hulp en informatie over financiele gevolgen. 

Stichting Kompassie
Informatie en steunpunt GGZ
Laan 20, 2512 GN Den Haag
070 – 4273240, www.kompassie.nl 
info@kompassie.nl 
Geopend: ma t/m vrij 10:00-16:00 uur.
Biedt: ondersteuning bij formulieren invullen door ervarings-
deskundigen uit GGZ, ook hulp bij omgang met computers
Eis: tot de GGZ doelgroep behoren.

Schuldhulpverlening. 
070-3537500 of 14070 (Centraal tel.nr. Gem. Den Haag ma t/m 
vrij 8.30-18.00 uur.) 
Aanmelden is telefonisch, waarbij de medewerker van de klan-
tenservice een afspraak maakt voor een financieel scangesprek, 
waarbij gekeken wordt welke hulp  er nodig is en geboden kan 
worden.
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Juridisch Loket 
Herengracht 7
0900-8020 (€ 0,20 p/min.) www.juridisch loket.nl
Geopend: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur.
Informatie en advies op sociaal en juridisch gebied, onder-
steuning, naar instanties, doorverwijzing, kosteloos. Neem alle
informatie met betrekking tot het onderwerp mee.

Leger des Heils - Hier en Nu 
Wagenstraat 102
070-3639470
Advocaat aanwezig, do om de 2 weken vanaf 18:00 uur.

Brijder - De Haagse Zaak 
Laan v Meerdervoort 98
088-3583961
Geopend: ma t/m vrij 7.00 -16.00 uur.
Dagbesteding en doorverwijzingmogelijkheden naar juridisch
loket en schuldhulpverlening.
Eis: Bezoekers komen bij de Haagse Zaak terecht via doorver-
wijzing door het Centraal Coördinatie Punt (CCP) het caseman-
agement van Brijder  of op eigen initiatief. Vereist: ingeschreven 
staan bij het CCP.

Advocatenkantoren. Straat Consulaat beschikt over 
een overzicht van advocaten die mogelijk iets voor je kunnen 
betekenen. Bel of mail even met het Straat Consulaat voor actuele 
informatie. (070-3181682)
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Instituut Sociaal Raadslieden
070-3537500 of 14070 (Centraal nr. Gem.Den Haag)
ma t/m vrij 8.30-17.00 uur voor een telefonisch consult. Voor 
een afspraak, op diverse stadsdeelkantoren, op vrijdag na 
13.00 uur bellen. Houd er rekening mee dat het altijd druk is!!
Biedt: gratis informatie en advies over problemen op sociaal-
juridisch gebied, hulp bij het opstellen van brieven en
bezwaarschriften en bemiddeling bij problemen met instan-
ties.

Straat Consulaat
Parkstraat 32 070-3181682
Belangenorganisatie voor dak- en thuislozen en gebruikers
van middelen.
Medewerkers van het Straat consulaat helpen je bij indienen
van klachten over overheid en instellingen.
Wanneer je vrijwilligerswerk wilt doen in de belangenbeharti-
ging ben je van harte uitgenodigd om je aan te sluiten bij De
Achterban. Dit is de groep vrijwilligers van het Straat Con-
sulaat. Taken variëren van administratief tot heel praktisch.
Als je zelf een goed project aandraagt (onderzoek, informatie
verstrekking, verbeteren beeldvorming of een (ludieke) actie)
wordt dit misschien wel opgepakt en samen met jou uitge-
voerd.

Stichting Incassoleed adviseert bij onverwacht bezoek van 
een deurwaarder, een brief van een incassobureau, een 
dwangbevel van de Belastingdienst, ontvangen dagvaarding 
en overige juridische vragen. Ze zijn te bereiken via E-mail: 
info@incassoleed.nl of telefonisch: 06-22306679. Het be-
zoekadres (op afspraak) is Stichting Incassoleed, De Steiger 
190, 1351 AV Almere.
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Lichamelijke gezondheid
Huisartsenpraktijk De Haagse Straatdokter
De artsen van Huisartsenpraktijk De Haagse Straatdokter houden 
medische spreekuren op 3 locaties in Den Haag.
* Nachtopvang Kessler Stichting, Delagoastraat 60.
  Telefoon: 070-8500557.
  Spreekuur: elke di vanaf 16:00 uur. Mensen kunnen zich
  tijdens het verblijf in de nachtopvang opgeven voor het
  spreekuur.
* Dienstencentrum Leger des Heils (Hier en nu),
  Wagenstraat 102.
  Telefoon: 070-3639470.
  Spreekuur: elke wo vanaf 16:00 uur. Even bellen om een
  afspraak te maken.
* Gezondheidscentrum Vaillantplein, Van der Neerstraat 28.
  Telefoon: 070-3881111. ma t/m vrij, van 08:30 – 17:00 uur
  Spreekuur: alleen op afspraak.
  Even bellen om een afspraak te maken.

Brijder - De Haagse Zaak 
Laan van Meerdervoort 98
088-3583961
Biedt: elke ma 09.00 - 12.00 uur een inloopspreekuur van een
verpleegkundige.
Eis: je moet ingeschreven zijn bij De Haagse Zaak.

Kessler Stichting - Ziekenboeg 
De La Reyweg 530
070-8500500
Als het verblijf op straat je herstel belemmert (b.v. bij koorts of na
een operatie). Alleen op verwijzing van huisarts, specialist of CCP
en toetsing door een verpleegkundige. Slechts 3 bedden.
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Ziekenhuizen
Bronovo Ziekenhuis 
Bronovolaan 1
070-3124141 en 070-3124445 (Spoedeisende Hulp); Huisartsen-
post 070-3241535
Open: 24 uur.

HagaZiekenhuis 
Locatie: Leyweg  275
070-2100000 Spoedeisende Hulp  070-2102060 Huisartsenpost 
070-3469669
Open: 24 uur.

MCH Antoniushove Ziekenhuis
Burg. Banninglaan 1 070-3574444 (algemeen +Spoed Eisende 
Hulp). Huisartsenpost 070-3469669  ma t/m do 18.00-22.00 
uur;vrij 19.00-24.00 uur; za/zon 08.00-22.00 uur.

MCH Westeinde
Lijnbaan 32  070-3302000 
Huisartsenpost 0703469669 ma t/m/ vrij 17.00-24.00 uur; za/zo/
feestdagen 09.00-24.00 uur Spoedeisende hulp  070-3302380 
Open: 24 uur
Tandartsspoeddienst  
ma t/m/vrij 17.00-22.00, za en zo  vanaf 8.00 uur - 070-3110305
Tip: 
Laat je controleren op TBC (tuberculose). Wie dakloos is, 
loopt meer risico. Bel voor een afspraak met de afdeling 
Tuberculosebestrijding van de GGD: 070 353 71 69 of kom 
langs op inloopspreekuur op de hoofdvestiging Tuberculose- 
bestrijding aan de Thorbeckelaan 360 (3e verdieping). 
Het inloopspreekuur is op ma, di, do en vrij van 8.30 tot 10.30 uur. 
Bij de spoedeisende hulp van elk ziekenhuis is er een wettelijke 
verplichting dat je geholpen wordt zonder zorgverzekering. 
Dit geldt niet voor de polikliniek.
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Huisvesting
Reageer op woningen via www.woonnet-haaglanden.nl.
Hiervoor heb je een woonpas nodig. Vraag deze aan bij de
woningbouwverenigingen of via internet. Kosten: €10,00 over te
maken per bank en contant bij enkele woningbouwverenigingen.
Wachttijden zijn vaak lang. 

Woningbouwverenigingen:

Arcade. 
Slotdijkkade 26 Naaldwijk
0174-282300 ma t/m do 8.30-16.30, vrij 8.30-12.30 uur
Vestiging Den Haag
Prinsegracht 42-46 di 8.30-16.30 uur
www.arcadewonen.nl ; info@arcadewonen.nl

Haag Wonen 
Waldorpstraat 120 (Centrum) en Zichtenburglaan 39(ZuidWest)
Ma t/m do 8.30-16.30 uur en vrij 8.00-12.00 uur
070-3880388
www.haagwonen.nl ; info@haagwonen.nl

Steadion
Koningin Julianaplein 2 (schuin tegenover Den Haag C.S.); van 
Boecopkade 116; Stadzijde5.
Ma t/m/ do 8.00-16.30 en vrij 8.00-12.00 uur
0900-1424 www.steadion.nl ; info@staedion.nl
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Vestia
Loevesteinlaan 627 en  Dr. Lelykade 10b
ma t/m do 8.30-16.30 uur en vrij 8.30-12.30 uur
088-122424 (Klant Contact Service)
www.vestia.nl.
Mailen kan uitsluitend via de website.

Kun je niet zelfstandig wonen, dan zou je in aanmerking kunnen
komen voor een beschermde woonvorm of begeleid wonen. Ga
naar het CCP.

Tip: 
Vraag de woonpas altijd zo snel mogelijk aan! Hoe langer je
een woonpas hebt, hoe eerder je aan de beurt bent voor een
woning.

Ook als je al een kamer hebt toch je woonpas verlengen!
Zodat je na een aantal jaar in aanmerking komt voor een sociale
huurwoning.
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Eten
Brijder - De Haagse Zaak
Laan v Meerdervoort  98
088-3583961
Geopend: ma t/m vrij 07.00-16:00 uur.
Gratis maaltijd tussen 12:00 - 13:00 uur., wel voor 9:30 uur binnen 
zijn.
Eisen: deelname aan een dagbestedingactiviteit, bezoekers 
komen op eigen initiatief of via doorverwijzing via het CCP, alle 
bezoekers moeten bij het CCP worden ingeschreven.

Leger des Heils - Hier en Nu
Wagenstraat 102
070-3639470
Geopend:ma t/m vrij 8:00 - 22:00 uur. Om 12:00 uur soep en 
brood; za en zo 9:00-22:00 uur om 12:00 uur, warme
maaltijd.
Eis: geldige legitimatie.

Soepbus van Kessler Stichting
dagelijks om 19:00 uur bij Centraal Station.
                     20:00 uur bij Grote Kerk,Torenstraat
Biedt: Soep, koffie, brood en fruit.
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Straatpastoraat
Stadsklooster Jozefkapel
Westeinde 101a
Iedere vrijdag: kerkdienst om 17:00 uur en gratis gezamenlijke
warme maaltijd om 18:00 tot 19.00  uur.
www.straatpastoraat.nl

De Havenkerk 
Om en Bij 116
070-3882153
Om en Bij 116, 070 – 3882153
Ma gezamenlijke warme maaltijd, graag binnen zijn voor 17.30 
(max. 25 personen), inloop vanaf 16.00
www.dehavenkerk.nl

Christelijke Stichting De Rank 
Reitzstraat 43 (www.christelijkestichtingderank.nl)
070-7855596
Elke 2e zondag van de maand na de kerkdienst van 14.30 uur 
gratis gezamenlijke maaltijd tussen 15:00 - 18:00 uur.

De Lukaskerk 
Om en Bij 2
070-3897263
Iedere dinsdagavond 18.00 uur. gezamenlijke warme maaltijd
voor € 4,00.
www.lukaskerk-denhaag.nl

De Kloosterkerk 
Lange Voorhout 4
070-3461576
Iedere wo om 18.00 uur. gezamenlijke vegetarische warme maal-
tijd voor € 3,00.
www.kloosterkerk.nl
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YMCA Scheveningen 
Keizerstraat 58
Iedere do om 18:30 uur. gezamenlijke warme maaltijd voor € 3,50
en ma, di, wo en vrij om 13:00 uur warme maaltijd voor € 3,50.
Aanmelden: 070-35551200 2 dagen van tevoren
www.ymcascheveningen.nl

Resto Van Harte 
Warme maaltijd voor € 7,00 en met ooievaarspas € 3,00
Adressen:
Vadercentrum Adam
Jonckbloetplein 24
Elke woensdag inloop om 17.30 uur maaltijd start 18:00 uur.
Hart van Moerwijk
Guntersteinln 377
Eerste drie maandagen van de maand inloop 17.30, start maaltijd 
18.00
Laatste maandag van de maand Marcuskerk Jan Luykenstraat 92
Mariahoeve Diamant College
Diamanthorst 183
Elke dinsdag inloop 17:30 uur., maaltijd start 18:00 uur.
Reserveren: Gratis via www.restovanharte.nl of bel
0900 900 3030 op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur
(50 ct/min). Reserveren kan vanaf tien dagen van tevoren.

Buurt- en kerkhuis De Paardenberg
Paardenbergstraat 1
070-3801667
Iedere donderdagavond 3-gangenmaaltijd voor € 4,00.
Aanmelden: Uiterlijk 1 dag van tevoren.
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Reakt

Reakt Het Sterhuis
Wagenstraat 123  070-3624784
Warme maaltijd ma – vrij van 12.30 – 13.30 voor 2,50 euro
Warme maaltijd zondag van 13.00 – 13.30 voor 3 euro

Reakt De Brink/De Rode Hoed Parnassia Bavo Groep
Ma Braunweg 12 088-3575997
Inloop eetcafé van 11.00 – 16.30

Reakt Platinaweg 20
Ontbijten elke woensdag tussen 9:00-10:00 uur.

Reakt locaties kunnen alleen worden bezocht met een GGZ-
indicatie. Voor meer informatie kijk op www.connect. reakt-
groep.nl 

21



Dagbesteding 

De Achterban
Wil je je inzetten voor de belangen van dak- en thuislozen? Wil jij
je stem laten horen bij instellingen en politiek? Word dan actief bij
De Achterban, het platform van en voor cliënten in de maatschap-
pelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg. Er zijn
diverse werkgroepen. Je kunt straatambassadeur worden en je
krijgt een vrijwilligersvergoeding voor je werk.
Contact: Stichting Straat Consulaat, Parkstraat 32, 070-3181682
www.deachterban.info, www.straatconsulaat.nl

Brijder - Haagse Zaak
Laan van Meerdervoort 98
088-3583961
Geopend: ma t/m vrij 7:00-16:00 uur.
Biedt: Computergebruik, creativiteitsruimte, pyscho (medische)
bijstand, ontspanningsruimte, muziekruimte,fitness,postadres
(alleen na doorverwijzing CCP), wasmachines en digitale opslag
papieren.
Eisen: bezoekers komen bij de Haagse Zaak terecht via door-
verwijzing door het Centraal Coördinatie Punt (CCP). 
www.brijder.nl

Leger des Heils - Hier en Nu 
Wagenstraat 123
070-3639470
Geopend: ma t/m za 08:00-22:00 uur. en zondag 09:00-22:00 uur.
Biedt: Ontspanningsruimte, douches. Eis: geldige legitimatie.
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Paardenberg (Stek)
Buurt,- kerkhuis en wereldhuis voor ongedocumenteerden. www.
paardenberg.nl  070-3801667
Paardenbergstraat 1; Ingang: hoek Kempstraat/ Schalk Burger-
straat.
Biedt: Inloop met koffie, thee, krant en een luisterend oor,
ontmoetingsactiviteiten, cursussen, lessen Nederlandse taal, 
meditatieplek. 
Inloop: ma, di 9.30-13.00; woe,do 9.30-16.30; vrij 9.30-13.00 uur

De Rank
Reitzstraat 43
070-7855596
Geopend: di, woe, do 9.30-16.00 uur ma + di bidstonde 9.30-
12.00 uur; di + vrij bijbelstudie 9.30-10.30 uur
Om de week zondag vanaf 15:00 t/m 18:00 uur kerkdienst en
diner.
Biedt: Kledingverstrekking,wassen & douchen, eventueel traject
tegen alcohol-/drugsverslaving. Vrije inloop.

Brijder -  ’t Filiaal
Elias Steinstraat 36  088-3582875
Geopend: ma t/m do 09:00 – 16:30 uur. Om de week op vr open.
Etenstijd: 12:00 – 13:00 uur.
Biedt: leer- en praktijkgerichte trainingen op het gebied van 
Nederlandse taal, horeca, computer. Aanmelden via medewerker 
van Reflex,Clean River.
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Reakt Het Sterhuis
Wagenstraat 123
070–3624784
Geopend: ma - vrij 7.30-16:00 uur, zo.9.30-15.30 uur.
Biedt: inloop, internet, creatieve, recreatieve, educatieve arbeids-
matige activiteiten.

Reakt Platinaweg
Platinaweg 20
070-3084080
Geopend: ma - vrij 8.15-16.30 uur.
Biedt: fitnessruimte, fietsenmakerij, houtwerkplaats, kaarsenma-
kerij, creatieve, educatieve, recreatieve, sportieve en arbeidsma-
tige activiteiten.

Reakt De Brink 
Ma Braunweg 12
088-3575997.
Geopend: ma t/m vrij 08.15-16.00 uur.
Biedt: Inloop, creatieve, recreatieve, educatieve, sportieve en
arbeidsmatige activiteiten.

Reakt J. van Duuren 
Rozenbottelstraat 20
088 – 3575834
Geopend: ma t/m vrij 09:00-16:00 uur,
zat en zon 13:00-16:00 uur.
Biedt: Gezellige inloop, crearuimte, muzikale beoefening, werkge-
legenheidsprojecten, exposities, kledingwinkel.

Reakt locaties kunnen alleen worden bezocht met een
GGZ-indicatie. Voor meer informatie kijk op www.connect.
reaktgroep.nl
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Schroeder
http://www.schroeder.nl/
Zilverstraat 40
2544 ER Den Haag
Tel. 070-3300222
Geopend: ma t/m vrij 8.00 – 17.00 uur
Aanmelden: via afsprakenbureau@schroeder.nl of telefonisch 
(voor inloop melden aan de receptie)
Biedt: inloop en arbeidsmatige dagbesteding (logistiek, callcenter, 
techniek, inpak en assemblage, postkamer/repro, textiel, kleding 
sorteer, catering, kringloopwinkels)
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Luisterend oor
Kompassie 
Laan 20 
070 – 4273240 (info@kompassie.nl)
Geopend ma – vrij van 10.00 – 16.00
Biedt informatie, advies, praktische en emotionele ondersteuning 
en belangenbehartiging vanuit cliëntperspectief ter versterking en 
herstel van alle Haagse burgers met een psychische kwetsbaar-
heid en hun naasten.

Oecomenisch aandachtscentrum
Schoolstraat 18
070–3651412
Geopend: ma 13:30-16:45 u, di t/m vrij 10:00-16:45 u,
za 11.00-13:00 u.
Biedt: Huiskamer en leestafel, piano, schilderen, gesprek, luiste-
rend oor en middaggebed. Vrije inloop.
www.aandachtscentrumdenhaag.nl
     

Straatpastoraat
Stadsklooster
Westeinde 101A
Mariëtte Brekelmans: 06-25025120. Klaas Koffeman: 06-
55895582. Straatpastors bij wie je vertrouwelijk je verhaal kwijt
kunt en die bereid zijn figuurlijk en soms ook letterlijk een stukje
mee te lopen op je zoektocht door het leven.

Straatambassadeurs
Straatambassadeurs van De Achterban kunnen je te woord staan 
en doorverwijzen als je vragen of klachten hebt omtrent het straat-
leven in Den Haag. 
Contact: Stichting Straat Consulaat, Parkstraat 32, 070-3181682, 
www.deachterban.info, www.straatconsulaat.nl
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Jongeren Informatie Punt (JIP)
Amsterdamse Veerkade 17 a, 
070 – 3655930, 06 – 15888955 (alleen whats app)
www.jipdenhaag.nl
Geopend: ma – vrij van 13.00 – 17.00
`s ochtends telefonisch en `s avonds via whats app of e- mail 
bereikbaar.
voor jongeren van 12 t/m 25 jaar.
Biedt : Informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en verwij-
zing. Wekelijks gratis Sense spreekuur over seks, voorbehoeds-
middelen, zwangerschapstest, morning after pil, loverboy`s etc.

Stichting Mara
Westeinde 101a
070–3585025.
www.maraopstap.nl
Maatje tussen 18-30 jaar ter vergroting van sociaal netwerk en
voor leuke activiteiten. Aanmelden via hulpverlening.
Dinsdagavond 17:00 t/m 20:00 kook club in de Boskant.
Adres Uileboom1
Woensdagavond groepsactiviteit welke varieert van sporten,
bowlen en nog veel meer.
Neem contact op op met Jeroen 06-38282955 of jeroen@mara-
projecten.nl
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Kleding & meubilair 
Kessler Stichting - Pakkie Deftig
Regentesselaan 106 di t/m zat 10.00-16.00 uur
Tweedehands dames- en kinderkleding
De la Reyweg 530 di t/m zat 10.00-16.00 uur
Tweedehands dames-, heren- en kinderkleding
www.kesslerstichting.nl

Leger Des Heils - Kledingwinkel You & Me
Hoefkade 428
070-388 34 93
Geopend: ma 13.00-16.00; di - do 11.00-16.00
Leger Des Heils - ReShare Store
Paviljoensgracht 35
070-3922724
Geopend: di t/m vr 10.00 - 18.00; za 10.00 - 17.00.
Biedt: Kleding voor sociale prijzen, luisterend oor en werkplek
voor vrijwilligers.

Weggeefwinkels.
Jonckbloetplein 80, 
070 – 3954097
www.weggeefwinkels.nl
Geopend: Di van 14.00 – 17.00 
Do van 14.00 – 16.00 en van 18.00 – 20.00 alleen voor polen.
Biedt: Kleding en huisraad.
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Stichting Minima Zuid-Holland
www.stichting minima.nl
078-8440708/06-23173829
info@stichtingminima.nl
Huur-/leeninboedel met huur-/leencertificaat, zodat een deur-
waarder deze niet kan meenemen bij inbeslagname.

Emmaus
Beeklaan 315
070-3457471
Geopend: vrij - za 13.00 – 16.00 uur. 
Prinsegracht 36
070–3639273
Geopend: do 19.00 – 21.00 uur, za 11.00 - 13.00 uur.
Biedt: Kleding en huisraad.

Kringloop Den Haag
www.kringloopdenhaag.nl
Hengelolaan 419 070-3598542
Neherkade 1000 070-3969831
Weimarstraat 81/83 070-3655319
Zwedenburg 155 070-3818696
Geopend:ma t/m vrij 9.30 – 17.30 uur, za 9.30 – 17.00 uur. 
Biedt: Kleding, huisraad, witgoed, speelgoed. 

Terre des Hommes
www.terresdeshommes.nl
Apeldoornselaan 175
070- 7620374
Geopend: di t/m vrij 10.00 tot 17.00, za 12.00 tot 16.00 u. 
Biedt: Kleding en huisraad.
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Schroeder - Kringloop Holland
(Deze informatie is aan verandering onderhevig. Je kan het beste 
de informatie eerst even checken: 070-3300222.)
www.schroeder.nl
Fahrenheitstraat 343
Hendrik Ravesteijnplein 84-85
Kerketuinenweg 21
Leyweg 922J
Loosduinsekade 156
Piet Heinstraat 25
Piet Heinstraat 69
Weimarstraat 364 (Fiets)             
Westduinweg 196
Geopend:ma 10.30 - 17.30 uur di t/m vrij 9.30 – 17.30 uur, za
9.30 – 16.30 uur.
Biedt: Kleding, huisraad, witgoed, speelgoed.

Kringloopwinkel de Toren
Torenstraat 140, 
06 – 82078880
Biedt: kleding, huisraad, kinderspullen.
Geopend: ma 13.00 – 17.00, di – za 10.00 – 17.00 
(do koopavond tot 21.00)
zo 12.00 – 17.00.
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MOE-landers, vluchtelingen en 
vrouwen. 

De stichting Den Haag en Midden Europa. IDHEM 
www.idhem.nl
Torenstraat 172, 070-3658183,
Biedt diverse activiteiten die zijn gericht op het vergroten van 
zelfredzaamheid en integratie in de stad zoals inschrijving bij Mon-
driaan voor een taalcursus, ambulante begeleiding bij specifieke 
problemen zoals begeleiding bij ziekenhuisbezoek e.d., voorlicht-
ing voor ouders op basisscholen, geven ook informatie over tijden 
en locaties van spreekuren op diverse locaties in de stad voor 
Bulgaren, Roemenen, Polen, Hongaren en Grieken.
Infolijn : 070-3658183 voor ;
Bulgaren  ma 19.00 – 21.00 uur.
Roemenen di 19.00 – 21.00 uur
Polen  wo 19.00 – 21.00 uur
                       vrij 19.00 – 21.00 uur
Hongaren do 19.00 – 21.00 uur
Spreekuren stadhuis atrium, Spui 70, loket 24 do van 17.00 – 
20.00.
Juridisch spreekuur wijkcentrum De Regenvalk, Weimarstraat 69, 
vrij van 09.00 – 10.30.

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland www.vluchtelin-
genwerk.nl: 
www.vluchtelingenwerk.nl
Regio Zuid-Holland Noord
Valkhof 67 Leidschendam, 070 – 3202057.
Behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Neder-
land, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie 
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in de Nederlandse samenleving door begeleiding bij integratie, 
gezinshereniging, en onderwijs.
Inloopspreekuren : 
Coaching gezinshereniging  ma van 11.00 – 16.00
Coaching vestiging   wo van 13.00 – 15.00
Coaching integratie       di van 13.00 – 15.00
    do van 10.00 – 12.00.

Het Steunpunt Huiselijk Geweld 
www.eerstehulphuiselijkgeweld.nl 0900-0443 (ϵ 0,05 p/min)
biedt 24 uur per dag, zeven dagen in de week telefonisch advies, 
informatie en ondersteuning van alle betrokkenen (slachtoffers, 
plegers en getuigen bij huiselijk geweld). Ervaren maatschappe-
lijk werkers staan bellers te woord, hebben een luisterend oor of 
maken afspraken voor een eventueel hulptraject, waarbij samen-
werking plaats vindt met verschillende hulpverleningsorganisaties 
inde stad.. 

Gemeentelijke Ombudsman
St. Jacobstraat 125  www.ombudsman-denhaag.nl
telefoon: 070 - 752 82 00
De ombudsman behandelt klachten over diensten van de ge-
meente en over het handelen van personen die onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De ombudsman 
werkt als een onafhankelijk en professioneel scheidsrechter, als 
je er samen met de gemeente niet uitkomt.
Inloopspreekuur woensdag 13.00-15.00 uur, een afspraak is niet   
nodig. De bemiddeling van de ombudsman is gratis.

Voor een veilig thuis
www.veiligthuis.nl , 0800 – 2000
Waldeck Pyrmontkade 872, 070 – 3469717
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Biedt: 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch advies, 
informatie en ondersteuning van alle betrokkenen ( slachtoffers, 
plegers en omstanders ) van huiselijk geweld en kindermishande-
ling, voor hulp, begeleiding en opvang waarbij wordt samenge-
werkt met verschillende hulpverleningsorganisaties.

Paardenberg (Stek)
Buurt,- kerkhuis en wereldhuis voor ongedocumenteerden. www.
paardenberg.nl  070-3801667
Paardenbergstraat 1; Ingang: hoek Kempstraat/ Schalk Burger-
straat.
Biedt: Inloop met koffie, thee, krant en een luisterend oor,
ontmoetingsactiviteiten, cursussen, lessen Nederlandse taal, 
meditatieplek. 
Inloop: ma, di 9.30-13.00; woe,do 9.30-16.30; vrij 9.30-13.00 uur
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Disclaimer
Hoewel de Straatwijzer met grote zorgvuldigheid is gemaakt door 
de werkgroep voorlichting van De Achterban en medewerkers 
van Stichting Straat Consulaat kunnen er altijd zaken zijn gewij-
zigd in de tussentijd. Check zelf of de informatie nog juist is.
Eventuele wijzigingen of opmerkingen kun je doorgeven per 
email: info@deachterban.info

Colofon
Tekst: 
Diverse vrijwilligers van De Achterban en medewerkers Straat 
Consulaat.
Vormgeving:
Cees Elshout








