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Door opeenstapelende zaken bent u steeds verder in de problemen geraakt. U heeft momenteel geen
dak boven u hoofd of een plek bij familie of vrienden waar u terecht kunt. Wat moet u nu doen?
Wanneer u (tijdelijk) geen dak boven uw hoofd heeft, kunt u terecht bij de Nachtopvang van de Kessler Stichting. De Nachtopvang is er voor mensen vanaf 18 jaar die acute noodopvang nodig hebben. Om toegang
tot de Nachtopvang te krijgen heeft u naast een zorgpas van het Centraal Coördinatie Punt (CCP) een geldig
legitimatiebewijs nodig en betaalt u een eigen bijdrage van €2*. U kunt vanaf 15.00 uur terecht bij de Nachtopvang. Na 21.00 uur kunt u niet meer naar binnen. Is de Nachtopvang vol, dan verwijzen wij u door naar
andere opvanglocaties.

Zorgpas
Bent u nog niet in het bezit van een zorgpas maar wel acuut dakloos? In dat geval kunt u zich vanaf 15.00
uur direct melden bij onze Nachtopvang. Als er genoeg plek is, kunt u hier voor één keer zonder zorgpas
overnachten. Wel dient u in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs. Wilt u gebruik blijven maken van de
Nachtopvang, dan kunt u zich de volgende werkdag melden bij het CCP om een zorgpas aan te vragen. Deze
zorgpas is acht weken geldig. U vindt het CCP aan de Binckhorstlaan 119-1, Den Haag. Telefoon: 070 - 353
72 91. Geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

De eerste nacht
Wanneer u voor het eerst in onze Nachtopvang verblijft, krijgt u van ons een rondleiding door de ruimtes en
ontvangt u de huisregels. Bij de ingang van de Nachtopvang staat een locker waar u uw persoonlijke spullen
in op kunt bergen. In de gezamenlijke ruimte van de Nachtopvang vindt u nog een kleinere locker waar u
bijvoorbeeld uw portemonnee en/of mobiele telefoon in op kunt bergen.
Tussen 18.00 en 19.00 uur serveren we een warme maaltijd. Heeft u een dieetvoorkeur of eet u liever vegetarisch of halal, dan kunt u dit aan de begeleiding doorgeven. Wanneer u zich tussen 19.00 en 21.00 uur meldt,
ontvangt u een broodmaaltijd. In de ochtend kunt u ontbijten.

De Nachtopvang
Onze Nachtopvang biedt plaats aan 100 cliënten, zowel mannen als vrouwen. De slaapzalen voor de vrouwen
zijn op de eerste verdieping, de slaapzalen voor de mannen op de tweede verdieping. De slaapzalen zijn voorzien van stapelbedden. Vanaf 19.00 uur kunt u in de slaapzaal terecht.
In de Nachtopvang is er gelegenheid tot douchen en u kunt uw kleding wassen. Heeft u geen nachtkleding,
badslippers en/of toiletartikelen, dan kunt u dit aan de begeleiding vragen.

Er zijn meerdere huiskamers waar u tv kunt kijken of een spelletje kunt spelen. U kunt hier tot uiterlijk 24.00
uur terecht. Wilt u roken, dan kunt u hiervoor de speciale rookruimte gebruiken.
Heeft u nog geen slaapplek voor de volgende nacht, dan kunt u tijdens uw verblijf voor de volgende nacht een
bed reserveren.

Ondersteuning
De Kessler Stichting ondersteunt u graag in deze situatie. Naast deze acute opvang vinden we het ook
belangrijk om u verder op weg te helpen. Daarom starten we samen met u een begeleidingstraject op. Zo
krijgt u een eerste gesprek met een van onze trajectcoördinatoren, waarin u uw mogelijkheden bespreekt.
Vervolgens heeft u wekelijks een begeleidingsgesprek.
We ondersteunen u onder andere op het gebied van huisvesting, dagbesteding en financiën. U kunt uw begeleider vragen naar de mogelijkheden van dagbesteding.
U kunt acht weken gebruik maken van de Nachtopvang (geldigheid zorgpas CCP). Is het niet gelukt om
binnen die tijd passende woonruimte te vinden, dan kunt u bij het CCP een verlenging aanvragen.

Ziekenboeg
Bent u te ziek om overdag weer de straat op te gaan en heeft u geen andere plek waar u heen kunt gaan?
Dan kunt u na een verwijzing van een huisarts, transferverpleegkundige of de afdeling Zorg & Wonen van de
Kessler Stichting terecht op onze Ziekenboeg. De Ziekenboeg is bedoeld voor dakloze cliënten die ziek zijn en
voor wie het leven op straat het herstel belemmert of de aandoening verergert.

Kessler Stichting biedt uitkomst
De Kessler Stichting is een brede maatschappelijke opvangorganisatie voor sociaal kwetsbare mensen uit
de regio Den Haag. U kunt bij ons terecht voor professionele opvang, zorg en begeleiding. We passen onze
ondersteuning aan op uw vraag; van acute noodopvang tot (in een latere situatie) begeleiding bij u thuis. We
ondersteunen u op de weg terug naar een zinvol bestaan.

Contact
Nachtopvang
Delagoastraat 60
2572 XG Den Haag
070 – 8 500 557
Geopend van 15.00 uur tot 08.30 uur. U kunt tot 21.00 uur naar binnen.
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is het tijdelijk niet mogelijk om binnen te komen in verband met het serveren
van de maaltijd.
info@kesslerstichting.nl
www.kesslerstichting.nl

* De hoogte van de eigen bijdrage kan wijzigen. Kijk voor een actueel overzicht op www.kesslerstichting.nl.

