IK STA
OP STRAAT...
Kunnen jullie me
helpen?

Onderwijs, geld, werk, wonen, seksualiteit, hulp,
verslaving, recht, jonge ouders, gezondheid en nog veel meer!

OP STRAAT IN
DELFT, DEN HAAG
OF ZOETERMEER?
Iedereen heeft wel eens ruzie thuis. Soms is het zo erg dat je (tijdelijk) weg wil of moet.
Wat kun je in zo’n situatie doen? Loop niet weg, maar probeer eerst iemand te vinden die je
vertrouwt. Misschien heb je een goede vriend, een fijne tante, een vertrouwenspersoon op
school of een jeugdwerker in de wijk. Praat over jouw situatie. Wil je niemand in vertrouwen
nemen? Kom dan naar het JIP. Wij helpen jou graag verder.

Je denkt aan weglopen...

Het lijkt de perfecte oplossing. Je loopt weg en al je problemen zijn voorbij. Maar zo werkt het
helaas niet. Als je wegloopt krijg je meestal nog veel meer problemen. Waar moet je slapen en
hoe kom je aan geld? Soms kun je ook echt niet meer terug. Denk je erover om het toch te doen,
zorg dan dat je een aantal zaken goed aanpakt.
•
Neem contact op met het JIP om te weten waar je allemaal mee te maken krijgt als je
wegloopt. Misschien kunnen we jouw situatie verbeteren zonder dat je wegloopt? Wij
helpen je graag!
•
Zorg voor een slaapplek, bijvoorbeeld bij vrienden of familie.
•
Vertel ze thuis dat je veilig bent, ook al wil je ze niet vertellen waar je bent. Je kunt dit ook
laten doen door de mensen bij wie je logeert. Gebeurt dit niet, dan zijn de mensen bij wie jij
verblijft, strafbaar.
•
Neem je kleding, medicatie, legitimatiebewijs, bankpas, geld, mobiele telefoon en oplader
mee.
Alleen als je door een rechter in een instelling bent geplaatst, is weglopen strafbaar. Wel kunnen
je ouders, verzorgers of voogd de politie inschakelen om je te zoeken als je jonger bent dan
18 jaar. De politie gaat actief zoeken als ze vermoeden dat het niet goed met je gaat. Vindt
de politie je? Dan bemiddelen ze tussen jou en thuis zonder je verblijfplaats door te geven of
je terug te brengen. Sta je onder toezicht (OTS), dan moet de politie binnen een paar dagen
contact opnemen met je voogd.

Als het thuis niet meer veilig is...

Heb je thuis te maken met scheldpartijen, bedreigingen en/of geweld? Breng jezelf dan zo snel
mogelijk in veiligheid.
•
Ga naar vrienden of familie. Probeer je belangrijke spullen zoals medicatie, legitimatie
bewijs, bankpas, geld, mobiele telefoon en oplader mee te nemen. Je kunt de spullen
uit voorzorg alvast in je tas bewaren, zodat je ze snel kunt meenemen als het nodig is.
Neem vervolgens contact op met de politie of de wijkagent.
•
Kun je niet naar vrienden of familie? Ga dan naar het politiebureau.
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•

Voel je je thuis onveilig en heb je onmiddellijk hulp nodig? Bel dan 112, het landelijke
alarmnummer. Bij acuut gevaar voor kinderen grijpt de politie onmiddellijk in.
De politie helpt slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook als je iemand kent
die slachtoffer is, kun je bij de politie terecht. Stuur de wijkagent een e-mail om een afspraak te
maken of chat met de politie. Op de website politie.nl vind je alle gegevens en een overzicht van
de politiebureaus en wijkagenten.

Ze zetten je op straat...

Als de mensen bij wie je woont je plotseling op
straat zetten, is dat erg heftig. Ineens moet je
heel snel van alles organiseren. Zoek eerst een
tijdelijke slaapplek. Denk aan familie, vrienden
of klasgenoten bij wie je zou kunnen slapen.
Lukt dat niet? Verderop in deze folder vind
je andere mogelijke slaapplekken. Probeer

altijd je kleding, medicatie, legitimatiebewijs,
bankpas, geld, mobiele telefoon en oplader
mee te nemen als je thuis moet vertrekken.

Den Haag | 070 365 59 30
Amsterdamse Veerkade 17A
Open: werkdagen 13:00 - 17:00 uur
Zoetermeer | 079 331 00 55
Stadhuisplein 1 (in het Stadhuis/Forum)
Open: werkdagen 13:00 - 17:00 uur

WHATS
APP ONS
06 15 888 955

Delft | 015 212 02 48
Maak een afspraak met de jongerenadviseur
Open: maandag, dinsdag en donderdag

Den Haag

Stichting Straat Consulaat & De Achterban
Parkstraat 32, Den Haag
070 318 16 31 | 06 43 833 590
www.straatconsulaat.nl
Jeugd Interventie Team (JIT) voor
begeleiding van jongeren t/m 27 jaar
Kijk voor meer informatie op de website
www.hetjit.nl
Den Haag Noord -> Hobbemastraat 67
070 302 80 05
Den Haag Zuid -> Soesterbergstraat 127
070 336 47 10

Delft, Den Haag en Zoetermeer

Jeugdbescherming West voor jongeren
t/m 18 jaar. Kijk voor meer informatie op de
website jeugdbeschermingwest.nl
Neherkade 3054, Den Haag | 070 308 29 99
Burg. Feithplein 98, Voorburg | 070 300 55 00

Delft

Delft Support. Maak een afspraak voor een
gesprek | Bel 14 015
Colofon

Op Straat Folder, uitgave januari 2018

Tekst: JIP Haaglanden & TEKSTUEELpuntinfo
Ontwerp: Prik! media

JONGEREN INFORMATIE PUNT OP STRAAT FOLDER
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SLAAPPLEKKEN...
Ben je nog geen 18? Dan kun je misschien een noodbed krijgen via het Crisis Interventie
Team (CIT). Ze helpen je met een slaapplek en met tips om weer snel een dak boven je hoofd
te hebben. CIT: Neherkade 3054, 2521 VX Den Haag | 070 308 29 99 | buiten kantoortijden
en in het weekend: 070 379 51 60.

Regio Den Haag en Zoetermeer

Meld je aan bij het CCP (Centraal
Coördinatiepunt) van GGD Haaglanden.
Binckhorstlaan 119-1, Den Haag | dagelijks
11:00 - 14:00 uur | 070 353 72 91
Als je voor hulp in aanmerking komt, krijg je
een zorgpas voor noodopvang in Den Haag.
Je kunt er douchen, eten en praten met
een hulpverlener. Je slaapt meestal op een
slaapzaal. De volgende ochtend moet je weer
weg. Je kunt meerdere nachten in de opvang
slapen, maar er is niet altijd plek. Vaak zijn
er wachtlijsten. Per nacht betaal je € 2,-. Je
moet een geldig legitimatiebewijs hebben. In
de winter geldt er een speciale regeling. Je
kunt dan gratis en zonder legitimatiebewijs
verblijven.

Opvangplekken met zorgpas vind je op
de volgende adressen
Vast en Verder meiden, Leger des Heils,
avond- en nachtopvang 18 t/m 23 jaar
Noordpolderkade 163, Den Haag locatie
Wenkebach | 070 500 11 94

Vast en Verder jongens, Leger des Heils,
avond- en nachtopvang 18 t/m 23 jaar
Binckhorstlaan 115, Den Haag | 070 402 31 06
| na 16:30 uur: 070 383 93 13
Kessler Stichting, mannen en vrouwen
gescheiden, nachtopvang 18+
Delagoastraat 60, Den Haag | 15:00 - 18:00 en
19:00 - 20:00 uur: 070 850 05 00

Regio Delft

Bel 14 015 en vraag naar het daklozenteam
van de gemeente Delft, Stationsplein 1. Na
17:00 uur en in het weekend: PerspeKtief,
Surinamestraat 1, Delft | 015 284 10 81.
Kijk voor meer informatie op de website
perspektief.nu.
Nachtopvang: Spoorsingel 7, Delft | 015
284 10 71. Meld je op maandag, woensdag
en vrijdag tussen 09:30 en 11:00 uur bij
PerkspeKtief. Daar koop je voor € 6,- per
nacht een slaapticket. Je betaalt contant, met
machtiging van de Sociale Dienst gemeente
Delft of doordat iemand garant voor je staat.
Dagopvang: Surinamestraat 1, Delft | zeven
dagen per week 09:00 -16:30 uur.
Je krijgt er onder andere een maaltijd, warme
douche en begeleiding.
Dak- en thuislozenspreekuur: maak een
afspraak met het daklozenteam | bel 14
015 of mail daklozenteam@delft.nl. Je
krijgt informatie over bijvoorbeeld dag- en
nachtopvang en alles wat je moet gaan
regelen.

Overige opvangplekken

Sociaal pension, maximaal een jaar, 24
plekken waarvan 2 voor 18-23 jaar
Spoorsingel 8, Delft | 015 - 284 10 68
Stichting Wende, gespecialiseerde opvang
voor zwangere meiden, (jonge) vrouwen (met
kinderen) en mannen, 18+.
070 392 57 74 | www.stichtingwende.nl

070 - 205 35 00

www.jiphaaglanden.nl

06 - 15 888 955

info@jiphaaglanden.nl

Je vindt JIP ook op
de bekende social media

