Onderdak / adres
Inschrijven voor een huurwoning bij Woningnet
www.woningnet.nl
Postadres: Woningnet, postbus 158, 1380 AD Weesp

Inschrijven voor een huurwoning buiten Amsterdam
Doorgaans makkelijker aan te komen dan in Amsterdam.
https://www.woningcorporaties.nl/
http://gemeenten-nederland.nl/

Inschrijven als inwonende
Informatie over briefadressen etc.:
http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={B4A56660-8158-4DBA-A959-21DBAC61210D}

Anti kraak
www.adhocbheer.nl / www.anti-kraak.nl / www.antikraak.nl / www.cameloteurope.com
www.antikraak.startpagina.nl
Passantenhotel “ Boerhaave “ (HVO-Querido), 2de Boerhaavestraat 80 Tel: 020-4651962
Criteria: recent dakloos geworden en beschikken over een hoge mate van zelfstandigheid
Reserveren tussen 11:00 – 12:00 uur Tel: 020-3623367
Hooguit een half jaar
Email algemeen: info@hvoquerido.nl
Stoelenproject Marnixstraat 248 (onder de parkeergarage) 020–4945727,
www.stoelenproject.nl Van 15 september tot 30 april.
Bonnenuitgifte (bij bovengenoemd adres) is op dinsdagochtend en zaterdagochtend.
Uitgifte volgnummers: 08.00 – 09.30 uur (8:00 uur meeste kansen) Uitgifte bonnen: 10.00 –
11.30 uur. Telefonisch reserveren niet mogelijk.
Mannen max. 10 nachten, vrouwen 14 nachten per maand
Passantenverblijf “ De Veste” (HVO-Querido) Poeldijkstraat 10 Telnr. 020-4881151
Reserveren tussen 10:00 – 10:30 uur Max. 10 nachten per maand. Kosten per nacht € 3.00
Reserveren tussen 18:30 – 19:00 uur Email: info@hvoquerido.nl
De Haven (Leger des Heils) Hekelveld 8-10 Tel.: 020 – 6361065
Telefonische aanmelding via een hulpverlener vanaf 10.00 uur. Email: info@legerdesheils.nl
Hotels en hostels
Ook voor Amsterdammers (prijzen zijn afhankelijk van de seizoenen en weekenden):
 Econama, Valkenburgstraat 124, tel. 770.9529, p.p.p.n. € 19,00


Alvengo Hostel, Spuistraat 6, tel. 421.3670, p.p.p.n. € 16,00



Amsterdam Hostel, Korte Leidsedwarsstraat 79, tel. 420.8014, p.p.p.n. € 11,00





The White Tulip Hostel, Warmoesstraat 87, tel. 625.5974, p.p.p.n. € 12,00
Hostel Slotania, Slotermeerlaan 131, tel. 613.4568, p.p.p.n. € 12,00
Hotel Marnix City, Marnixstraat 382, tel. 616.0661, p.p.p.n. € 17,00

Maatschappelijk werk /maatschappelijke ondersteuning
De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met sociale problemen. Ondersteuning door
professionals en buddy’s voor een actieve deelname aan de maatschappij.
Bureaudienst telefoon maatschappelijk werk: 06-52482887 www.deregenboog.org
Sensoor is een chat- en telefonische hulpdienst. Mensen die een probleem ervaren of ergens
mee zitten en daar in hun eigen omgeving niet over kunnen praten, kunnen anoniem en in
vertrouwen hun verhaal kwijt. www.sensoor.nl/amsterdam
De Protestantse Diaconie Amsterdam gaat uit van de eigen kracht van mensen en laat zien
dat je niet alleen staat. Je bent welkom en er is aandacht voor je.
www.protestantsamsterdam.nl/diaconie/diaconale-projecten.html
Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam is een professionele organisatie met een
laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg. De Goodwillcentra
Amsterdam zijn stads- en stadsdeelgericht. www.legerdesheils.nl
Algemeen maatschappelijk werk
www.socialekaart.amsterdam.nl Zoekopdracht: algemeen maatschappelijk werk

Diverse informatie
Plaatsen waar van het internet gebruik gemaakt kan worden
Adressen op: www.badt.nl en in de openbare bibliotheken: www.oba.nl
Website met veel informatie:
www.straatjurist.nl

Deze brochure is bedoeld om richting te geven, er kunnen geen
rechten aan worden ontleend.

