Dakloos in Amsterdam, wat nu?
Blijf bereikbaar
Zorg ervoor dat u bereikbaar bent. Zorg voor een emailaccount en een mobiele telefoon. Uw
email kunt u in alle inloophuizen van de Regenbooggroep checken. Bijvoorbeeld: de Princenhof,
Oudezijds Voorburgwal 165 te Amsterdam, van 10.00 uur tot 16.30 uur. Hier is elke dag van 11
tot 14 uur een maatschappelijk werker aanwezig.
Geef bij iemand die u vertrouwt een kopie van uw legitimatiebewijs, uw burgerservicenummer
(BSN) en belangrijke telefoonnummers in bewaring. U kunt uw brieven bewaren door ze in te
scannen en op te slaan in bijvoorbeeld http://www.dropbox.nl/ of Google drive.
Briefadres
Voor een uitkering en hulp van de overheid heeft u een briefadres nodig. Hiermee kunt u zich
inschrijven in de basisregistratie personen (bevolkingsregister). Er zijn 4 mogelijkheden.
* U kunt een briefadres krijgen bij WPI (voorheen DWI, zie hierna).
* HVO-Querido, als u in de opvang slaapt. Telefoon 0800 020 1070 voor een afspraak.
* Bij de Daklozenvakbond kunnen buitenslapers een briefadres vragen.
Nieuwe Herengracht 18 – 1018 DP Amsterdam. Intake: maandagochtend en donderdagochtend.
* Bij familie, vrienden of kennissen.
Inkomen en opvang
U kunt bijstand en een briefadres aanvragen bij de balie ‘bijzondere doelgroepen’ van de sociale
dienst WPI aan de Jan van Galenstraat 323B. Dat kan alle werkdagen (behalve woensdag) van
9.30 -12.00. Hier kunt u bij de GGD ook een aanvraag doen voor daklozenopvang (=
maatschappelijke opvang). Vraag altijd om een brief met de beslissing van WPI en de GGD.
Zorgverzekering
Ook zonder inkomen kunt u een zorgverzekering afsluiten. Onverzekerden kunnen medische
hulp krijgen bij de Kruispost op de Oudezijds Voorburgwal 129 te Amsterdam: open op
werkdagen van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 19.00 uur tot 21.30 uur. Het ziekenhuis mag
spoedgevallen niet weigeren, ook niet als u onverzekerd bent.
Weet hulp te vinden
Voorzieningen voor dak- en thuislozen vindt u in het blauwe BADT-boekje. Het is te verkrijgen bij
Bureau straatjurist, Nieuwe Herengracht 18. Inloopspreekuur: woensdagmiddag van 14 – 16 uur.
T 0610633431/0610195597.

