STRAATKAART
Informatie voor dak- en thuislozen in Midden-Holland

De ZOG MH is een regionale cliëntenorganisatie die opkomt voor mensen uit de Geestelijke
Gezondheidszorg, Verslavingszorg en de Maatschappelijke Opvang binnen de regio Midden-Holland.
We slaan een brug tussen de doelgroepen en de samenleving. Eigen regie en eigen kracht zijn het
uitgangspunt.
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Deze kaart is samengesteld door en voor dak- en thuislozen.
Nieuwe informatie, suggesties of tips voor deze kaart?
Neem contact op met de ZOG MH of neem contact op met het STIP.
Tielweg 3, 2803 PK Gouda.
T: 0182-519060 of 0182-549813.
E: info@zogmh.nl / stipgouda@zogmh.nl
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Basisbehoeften
Wanneer je dakloos bent is het belangrijk om te zorgen voor de eerste levensbehoeften.
Wanneer je in de mogelijkheid ben om naar vrienden of familie te gaan, probeer hier
gebruik van te maken. Lukt dat niet dan zijn er hieronder organisaties beschreven waar
je om hulp kunt vragen.

Inloop

(eten, drinken, douchen enz.)

Inloophuis Domino
Aanbod: een huiskamer voor jong en oud, waar ontmoeting centraal staat. Drie keer per week
wordt er een warme maaltijd geserveerd.
Open: Maandag, woensdag, donderdag 15.00-22.00 uur, dinsdag 19.00-22.00 uur, vrijdag 10.0012.30 uur. Warme maaltijd om 17.30 uur, opgeven voor 16.00 uur.
Kosten: €3,50.
Waar: Oosthaven 31c, 2801 PD Gouda, T: 0182 515706, W: www.inloophuisdomino.nl,
E: info@inloophuisdomino.nl
Reakt Dagactiviteitencentrum én dagopvang voor dak- en thuislozen
Aanbod: In dit centrum kunt u dagelijks terecht voor een kopje koffie.
Koffie drinken faciliteren lijkt onbelangrijk maar voor gebruikers van de inloop is het heel belangrijk
om een veilige plek te hebben zonder veel verplichtingen. Ook lotgenotencontact, toeleiding naar
zorg en eenzaamheidspreventie zijn een belangrijk onderdeel.
Om twaalf uur wordt er een lunch geserveerd (€1,50) en om 17.00 uur een warme maaltijd (€3,00)
Het aanbod van Reakt varieert van herstelgerichte cursussen tot aan arbeidsmatige projecten. Ook
kunt u meedoen aan inloop+ activiteiten zoals sport, schilderatelier en hobby.
Waar: Hoge Gouwe 65, 2801 LC Gouda, T: 0182-511723, W: gouda@reakt.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 en zaterdag van 09.00-13.00 uur.
Van maandag t/m vrijdag warme maaltijd van 17.00-19.00 uur.
Aanbod voor Voor de dak- en thuislozen: Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van een
computer, internet en telefoon voor herstelgerichte doeleinden (bijvoorbeeld bellen naar instanties).
Ook kunt u hier douchen, uw kleding wassen en drogen.
Heeft u geen uitkering dan kunnen er uitzonderingen gemaakt worden voor de kosten van de
avondmaaltijd.
Waar: Hoge Gouwe 65, 2801 LC Gouda, T: 0182-511723, W: gouda@reakt.nl
Buiten de normale openingstijden (zie hierboven) extra opening op zondag van 09.00-13.00 uur
Locatie IJssellaan 2a in het pand van het Leger des Heils.
De gehele locatie is te betreden voor mensen vanaf 18 jaar en u dient zich bij inschrijving te kunnen
legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
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Wegwijs maken en praktische ondersteuning
Straathoekwerk
Aanbod: Bent u werkloos, dakloos, verslaafd of heeft u schulden, eventueel in combinatie met
psychische problemen, straathoekwerk helpt mensen die hierdoor in de problemen zijn geraakt of
dreigen te komen. Het gaat om kortdurende ondersteuning, die erop is gericht mensen de weg te
wijzen naar de juiste zorg- en dienstverlenende instellingen. De ondersteuning is laagdrempelig en
toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar. Door praktische hulp te bieden, bouwen we een
vertrouwensrelatie op en proberen we mensen te begeleiden naar de juiste vorm van hulpverlening.
Daarbij houden we een vinger aan de pols of onderhouden we, indien gewenst, wat regelmatiger
contact. Dit is afhankelijk van iemands persoonlijke situatie. Gesprekken kunnen plaatsvinden op
kantoor in Gouda en aan huis, maar ook op straat. Voor hulp is geen indicatie vereist van
straathoekwerk.
Waar: Hoge Gouwe 65, 2801 LC Gouda, T: 0182-511723
Steun- en Informatiepunt STIP (ZOG MH)
Aanbod: geeft onafhankelijke cliëntondersteuning: informatie, advies en ondersteuning bij het
verduidelijken van uw vragen of problemen en het vinden van antwoorden of oplossingen.
Open: inloopspreekuur maandag t/m vrijdag van 11.00-15.00 uur. De openingstijden worden in het
najaar van 2015 anders. Bel naar het STIP of informeer op de website voor de actuele
openingstijden.
Waar: Tielweg 3, 2803 PK Gouda, T: 0182-549813, E: stipgouda@zogmh.nl, W: www.zogmh.nl
Stichting de Kring
Aanbod: een Goudse vrijwilligersorganisatie die praktische hulp verleent (aan huis) aan de
inwoners van Gouda en omstreken die dat kunnen gebruiken. De vormen van de hulp die Stichting
de Kring biedt, zijn net zo divers als de achtergronden van de vrijwilligers. Mensen kunnen zich
aanmelden of aangemeld worden door hulpverlening.
Waar: Meridiaan 19-21, Gouda, T: 0182-604851, E: stichtingdekring@outlook.com
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Kleding, meubilair, voeding
Voedselbank Gouda
Aanbod: voedselpakket iedere donderdagmiddag van 14.00-16.00.
Waar: Afhaalpunt Stationsplein 7, Gouda.
Voorwaarde: Aanmelding door o.a.: Straathoekwerk, Kwadraad, Kwintes, Brijder, MEE en STIP.
Weggeefwinkel
Aanbod: U bent van harte welkom, ook als u niets nodig heeft, voor een kopje koffie
of thee maar ook voor een gezellig praatje. Wat kunt u in de winkel vinden baby-kinder-dames en
herenkleding maar ook boeken, schoenen, puzzels, knuffels en andere spulletjes.
De Weggeefwinkel is om de zaterdag open van 10.30-16.00 uur. De spullen zijn gratis. Ik hoop u te
mogen ontmoeten in de winkel. Mocht u mensen weten die spullen willen brengen, ook dat is
welkom.
Waar: Stichting De Kring Gouda, Meridiaan 19-21, 2801 DA Gouda, T: 0182-604851
E: stichtingdekring@outlook.com, W: www.stichtingdekring-gouda.nl
Non-food bank
Aanbod: Hier kan je gratis kleding en kleine huisraad en meubels krijgen.
Open:
- Kledingbank en Meubelbank dinsdag van 10.00-14.00 uur
voor uitzoeken (alleen op afspraak), ophalen, afleveren en/of bezorgen van goederen.
- Kledingbank woensdag van 13.00-15.00 uur
voor uitzoeken (alleen op afspraak) en/of afleveren van goederen.
- Kledingbank en Meubelbank de eerste zaterdag van de maand
van 10.00-14.00 uur alleen voor afleveren goederen.
Kringloopwinkels
- De Goudse Snuffelhoek
Bosweg 22 Gouda.
Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag tot zaterdag open van 10.00-18.00 uur.
T: 0182-795259, W: www.degoudsesnuffelhoek.nl
- Kringloop Midden Holland
Burgemeester van Reenensingel 131, Gouda.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
T: 0182-678422, W: www.kringloopmiddenholland.nl
- Emmaus
Vest 61, Gouda.
Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.30-17.00 en zaterdag van 11.00-15.00 uur.
T: 0182-528529, W: www.emmaus.nl
- Kringloopwinkel "De Kring"
Koningin Wilhelminahof 1, Reeuwijk
Openingstijden: maandag 13.00-15.30 en 19.00-20.30, woens- en zaterdag van 10.00-15.30.
T: tijdens openingstijden: 0182-300033; buiten openingstijden: 0182-393715
W: www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl
Repaircafé
Aanbod: repareren van kapotte spullen.
Wanneer: elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00-14.00 uur.
Voor exacte data zie de Facebookpagina: Repair Café Gouda
Waar: in het bruiscafé, Spoorstraat 11, W: www.gouda.repaircafe.nl
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Slapen en wonen
Het Kompas
Aanbod Nachtopvang: 12 plaatsen voor mannen (8) en vrouwen (4) vanaf 18 jaar die dakloos
zijn. Gebruik van maaltijd, ontbijt, pc, wasmachine en gezamenlijke huiskamer.
Doel van de opvang: het bieden van een laagdrempelig onderkomen voor de nacht. En doormiddel
van bad, bed en brood en begeleiding voorzien in de primaire levensbehoefte. Opstarten van
postadres, ziektekostenverzekering, uitkering/inkomen en huisvesting.
Open: Nieuwe bezoekers; dagelijks melden telefonisch vanaf 07.30 uur voor een plaats op de
wachtlijst. Iedereen om 19.00-19.30 uur melden bij het Kompas voor een slaapplek.
Waar: IJssellaan 2A, 2806 TK Gouda T: 0182-551375,
Kosten: €3,50 per overnachting.
Aanbod Herstart individuen: 6 plaatsen voor 24-uurs opvang mannen en vrouwen die vanuit de
nachtopvang doorstromen om verder te werken aan hun leven.
Doel van de 24 uurs opvang: individueel begeleidingstraject met evt. diagnose om te werken aan
woonvaardigheden en herstel van het gewone leven, richting een eigen plek in de maatschappij. Bij
uitstroom is er nazorg mogelijk.
Eigen bijdrage door de gemeente opgesteld: €240,- per individu.
Aanbod Herstart gezinnen: ruimte voor 5 a 6 gezinnen in de 24 uurs opvang. Gezinnen
(verschillende samenstellingen) die tussen 6 weken en maximaal 6 maanden een traject krijgen
aangeboden om hun leven weer op de rit te krijgen. Bij uitstroom is er nazorg mogelijk.
Eigen bijdrage door de gemeente opgesteld: €400,- per maand (heel gezin).
Aanmelding: Buro Trajectmanagement 010-2070511
RIBW ’t Veerhuys
Aanbod: Het bieden 24 uurs zorg en behandeling aan mensen met een dubbeldiagnostiek
(psychiatrisch als een verslavingsprobleem)
Open: 24 uurs voorziening.
Voorwaarde gemeentelijke beschikking/indicatie GGZ/forensisch
Aanmelding: Buro Trajectmanagement 010-2070511
Eigen bijdrage door het CAK/gemeente opgesteld: inkomensafhankelijk
Waar: Livingstonelaan 52, Gouda, T: 0182-546044
Woningnet
Aanbod: U heeft een inschrijving bij WoningNet nodig als u wilt reageren op sociale huurwoningen.
Als u zich inschrijft maakt WoningNet een registratienummer voor u aan, het wachtwoord mag u zelf
bedenken. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van WoningNet met een activeringslink.
Een inschrijving bij WoningNet regio Midden-Holland kost € 23,-. U kunt uw inschrijfkosten betalen
via iDEAL.
WoningNet werkt samen met meer dan 100 corporaties, verhuurders en gemeenten. Huur- en
koopwoningen van corporaties vindt u op WoningNet.nl. Voor vrije sector huurwoningen gaat
u naar Rooftrack.nl. Studentenwoningen vindt u op Studentenwoningweb.nl
Voorwaarde:
- Minimaal achttien jaar oud zijn
- Beschikken over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
- Voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning
- Overige voorwaarde kijk op de website
Hoe: Inschrijven op www.woningnetregiomiddenholland.nl
Kamers e.d.
Lijst met adressen verkrijgbaar bij het STIP.
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Medische hulp
-

ID + Zorgverzekering verplicht. Heeft u geen zorgverzekering dan loopt u kans op een boete.
Uitzonderingen bij geen zorgverzekering; rekening (huisartsenpost/ ziekenhuis) wordt naar
CVZ gestuurd. CVZ verrekent dit weer met cliënt. www.cvz.nl
Bepaalde recepten (onverzekerde vreemdelingen) zijn bij Apotheek Korte Akkeren verkrijgbaar.
Straatadvocaat en STIP ondersteunen zo nodig bij het zoeken naar passende hulp.

Spoedeisende hulp/HAP (Huisartsenpost)
Aanbod: spoedeisende hulp, door huisartsen.
Open: van 17.00 ’s avonds tot 8.00 uur ’s morgens, in de weekenden en op feestdagen.
Vooraf bellen voor een afspraak.
Waar: Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, T: 0182-322488, W: www.hapmh.nl
GGZ specialisten Gouda
Aanbod: GGZ Specialisten Gouda is een samenwerking tussen Brijder, i-psy en Palier. GGZ
Specialisten Gouda helpt je met problemen op verslaving, psychiatrisch, forensisch, maatschappelijk
en intercultureel gebied.
De programma's richten zich op persoonlijke begeleiding en behandeling.
Open: maandag 8.30-20.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur.
Waar: Spoorstraat 2, 2806 BZ Gouda, T: 088 3583450
Brijder Verslavingszorg
Aanbod: volledig maken van diagnostiek, ondersteuning bij het voortzetten van abstinentie (vrij
zijn van verslavende middelen), bereiken van psychisch en lichamelijk evenwicht, voorkomen van
terugval (terugvalpreventie), hulp bij resocialisatie/re-integratie.
Open: maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur
Waar: Spoorstraat 2, 2806 BZ Gouda, T: 088-3582000, F: 0182-645405, W: www.brijder.nl
De Brug
Aanbod: De Brug Midden-Nederland is een GGZ-instelling voor de verslavingszorg. Hulp aan
verslaafden (drugs, alcohol, internet, porno, gokken, game- en eetverslaving), ouders/partners en
familieleden. Er wordt uitgebreide professionele hulpverlening op maat aangeboden; van inloophuis,
woonbegeleiding, behandeling tot begeleid zelfstandig wonen. Het is van belang dat je snel
geholpen kan worden. Daarom kan je binnen een week terecht voor een intake. Binnen onze regio
niet al het aanbod beschikbaar, alleen behandeling.
Open: alleen op afspraak
Waar: Bleulandweg 1b, 2803 HG Gouda, T: 071-4033733 (buiten kantoortijd, blijf aan de lijn dan
wordt u doorverbonden), F: 071 4085092, W: www.debrughelpt.nl
Postadres: Postbus 2121, 2220 BC Katwijk.
De gesprekken vinden plaats in een gesprekskamer van Gemiva.
GGZ Midden- Holland (Rivierduinen)
Aanbod: De GGZ Midden-Holland is georganiseerd naar doelgroep. Volwassenen/ Ouderen en
Langer durende zorg. Het circuit volwassenen onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen met
psychische of psychiatrische problemen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar. Het aanbod is gericht op
het opheffen of verminderen van de psychische klachten of op het hanteerbaar maken van de
problemen. Zo worden de mogelijkheden om zelf richting te kunnen geven aan het eigen leven
hersteld.
Open: Op werkdagen tussen 9.00 uur-17.00 uur.
Waar: Kortdurende behandeling 18-65 jaar, Ronsseweg 225, 2803 ZB Gouda, T: 0182-563600
Kortdurende behandeling 65 jaar en ouder, Langdurende behandeling, Jac. P. Thijsselaan 45, 2803
RT Gouda, T: 0182-563700, E: info@ggzmiddenholland.nl, W: www.ggzmiddenholland.nl
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Crisishulpverlening GGZ Midden-Holland
Aanbod: Er kunnen zich situaties voordoen waardoor iemand zodanig in de war of in psychische
nood raakt, dat er onmiddellijk behoefte is aan professionele hulp. Voor deze situaties heeft de
GGZ Midden-Holland een crisisdienst.
Open: Deze crisisdienst is 24 uur per dag bereikbaar.
Cliënten die bij de GGZ Midden-Holland in zorg zijn en wel eens in crisis raken, krijgen een
crisiskaart. Hierin is vastgelegd hoe ze binnen en buiten kantoortijden toegang kunnen krijgen tot
de crisishulp.
Wanneer u in behandeling bent bij GGZ MH (Rivierduinen) kunt u via u behandelaar vragen om een
crisiskaart, deze zal u dan doorverwijzen naar de (ervaringsdeskundig) consulent Suzanne van
Groningen. Voor algemene informatie www.crisiskaartggz.nl Wanneer u geen behandeling heeft
bij Rivierduinen kunnen we via STIP zoeken naar andere mogelijkheden.
T: 0182-549813
Niet in zorg bij GGZMH: meld je dan bij de huisarts/HAP
NOAGG Transculturele psychiatrische hulpverlening
Aanbod: NOAGG biedt transculturele psychiatrische hulpverlening aan mensen waarbij
cultuur-specifieke factoren van belang zijn bij het ontstaan en aanhouden van psychische
problemen.
Het voornaamste doel van NOAGG is het toegankelijker maken en verbeteren van de hulpverlening
voor mensen met een niet westerse achtergrond.
Waar: Vestiging Gouda: Willem Barentszlaan 32, 2803 XP Gouda.
Voor aanmeldingen van NOAGG Utrecht, Leerdam, Amsterdam, Gouda en Zeist:
T: 030-2308540 (Alleen voor verwijzers), F: 030-3100321, E: aanmeldenindigo-noagg@azmn.nl
Postbus 85314, 3508 AH Utrecht

Werk en dagactiviteiten
UWV Werkbedrijf Midden-Holland
Aanbod: Je kunt je bij het UWV Werkbedrijf in laten schrijven als werkzoekende en als je een
uitkering wilt aanvragen.
Open: maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur
Waar: Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda, Postadres: Postbus 1100, 2800 BC Gouda,
T: 0900-9294, E: klantenservice.gouda@uwv.nl
Vrijwilligers Informatiepunt (VIP) Gemeente Gouda
Aanbod: Informatiepunt voor mensen die vrijwilligers en vrijwillig werk zoeken.
Waar: Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda
Open: maandag t/m vrijdag van 09:00-17:00 uur
T: 140182, E: vip@gouda.nl, W: www.gouda.nl/vip
Het Bruisnest
Aanbod: Het Bruisnest biedt kansen aan iedereen die wil meedoen en meetellen in de samenleving.
Het Bruisnest is er voor en door mensen met een psycho-sociale kwetsbaarheid. Cliëntvrijwilligers
zetten hun ervaringsdeskundigheid in om andere mensen met een kwetsbaarheid te ondersteunen.
“In Het Bruisnest gaan we uit van wat iemand kan. We houden ons niet bezig met de problemen die
iemand heeft, maar hoe we die persoon kunnen inspireren en de ruimte geven om nieuwe dingen te
proberen.” In Het Bruisnest, zijn op dit moment een tiental initiatieven ontstaan. Het intaketeam
staat open voor nieuwe initiatieven. Aansluiten bij bestaande initiatieven is ook een mogelijkheid.
Wij gaan uit van mogelijkheden en oplossingen voor iedereen. Iedereen is welkom!
Waar: Blekerssingel 78, 2806 AD Gouda, T: 0182-522435, W: info@hetbruisnest.nl
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Maatschappelijke hulp/ Rechtshulp
Meldpunt zorg en overlast
Aanbod: Heeft u te maken met iemand die hulp mijdt of denkt u dat er sprake is van complexe
problemen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast . Als het nodig is zorgen wij
dat er passende hulp op gang komt, om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen.
U kunt ons ook bellen voor advies. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur.
Waar: Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda, T: 088-3083535, W: www.ggdhm.nl
Voor professionals is er een apart formulier op de website.
Kwadraad Maatschappelijke hulp
Per 1 januari 2015 werkt het Maatschappelijk Werk in Gouda vanuit Sociale wijkteams.
Aanbod: Voor vragen over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, dagbesteding,
vrijwilligerswerk, voorzieningen, gezin of relatie.
Waar: voor hulp kun je zelf binnen lopen bij je wijkteam of bellen. (Hieronder vind je de adressen
en openingstijden). Daarnaast kunnen verwijzers (alleen bij wijk Noord een aanmeldformulier
invullen voor de cliënt, deze is te vinden op www.kwadraad.nl)
T: 088-9004321, W: www.sociaalteamgouda.nl
Wijk west
(Binnenstad, Korte Akkeren en Westergouwe, postcode 2801, 2802 en 2809)
Sociaal team Gouda-West
Gezondheidscentrum Korte Akkeren, Constantijn Huygensstraat 121a, 2802 LV Gouda
T: 088-9004321
Inloop (zonder afspraak)
Maandag
09.00-12.00 uur
Dinsdag
13.00-16.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag
09.00-12.00 uur
Formulierenbrigade
Gezondheidscentrum Korte Akkeren, Constantijn Huygensstraat 121a, 2802 LV Gouda
Open spreekuur
Donderdag 10.00-12.00 uur
– Door drukte kan het voorkomen dat wij een maximaal aantal mensen kunnen helpen.
Sociaal Raadslieden
Op werkdagen kun je tijdens kantooruren bellen voor de Sociaal Raadslieden
T: 088-9004321. Je wordt dan z.s.m. teruggebeld.
Wijk Noord
(Bloemendaal, Plaswijck, Noord en Achterwillens, postcode 2803, 2804 en 2805)
Sociaal Team Gouda Noord
Gezondheidscentrum Bloemendaal, Lekkenburg 8, 2804 XC Gouda, T: 088-9004321
Inloop (zonder afspraak)
Maandag
09.00 uur-12.00 uur
Dinsdag
13.00 uur-16.00 uur
Woensdag 09.00 uur-12.00 uur
Donderdag 13.00 uur-16.00 uur
Vrijdag
09.00 uur-12.00 uur
Formulierenbrigade
Gezondheidscentrum Bloemendaal, Lekkenburg 8, 2804 XC Gouda
Open spreekuur
Woensdag 09.00-11.30 uur
– Door drukte kan het voorkomen dat wij een maximaal aantal mensen kunnen helpen.
Sociaal Raadslieden
Op werkdagen kun je tijdens kantooruren bellen voor de Sociaal Raadslieden via
T: 088-9004321. Je wordt dan z.s.m. teruggebeld.
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Wijk Oost
(Goverwelle, Oosterwei, Kort Haarlem, Kadebuurt en Stolwijkersluis, postcode 2806, 2807 en 2808)
Sociaal Team Gouda Oost
Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79, 2806 JM Gouda, T: 088-9004321
Inloop (zonder afspraak)
Maandag
09.00-12.00 uur
Dinsdag
13.00-16.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag
09.00-12.00 uur
Formulierenbrigade
Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79, 2806 JM Gouda
Open spreekuur
Maandag 13.30-16.00 uur
– Door drukte kan het voorkomen dat wij een maximaal aantal mensen kunnen helpen.
Sociaal Raadslieden
Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79, 2806 JM Gouda
Spreekuur op afspraak
Dinsdag 13.00-16.00 uur
Op werkdagen kun je tijdens kantooruren bellen voor de Sociaal Raadslieden via. Je wordt dan
z.s.m. teruggebeld. T: 088-9004321
Buurtactiviteiten Gouda
Wil je weten welke buurtactiviteiten er in welk wijkgebouw zijn?
Bel ons via T: 088-9004000.
Binnenkort volgt hier een overzicht van alle activiteiten in de wijkgebouwen.
Buurtbemiddeling
Advies en bemiddeling bij burenoverlast
Buurtbemiddeling is bereikbaar via T: 088-9004000, E: e-mail buurtbemiddeling@kwadraad.nl
Het Juridisch Loket
Aanbod: Het Juridisch Loket helpt u met juridische vragen. Dat gebeurt op een vertrouwelijke
manier. U kunt het loket telefonisch bereiken voor een afspraak. Kosteloos. Neem alle informatie
m.b.t. het onderwerp mee.
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Telefonisch contac T: 9.00-20.00 uur. Afspraak maken via T: 0900-8020 (0,10 p.m. en de kosten
van mobiel)
Waar:
Rotterdam, Weena 719
Utrecht, Catharijnesingel 55
Leiden, Bargelaan 8a.
Stichting de Kring
Aanbod: Stichting De Kring Gouda is een Goudse vrijwilligersorganisatie die praktische hulp
verleent aan die inwoners van Gouda en omstreken die dat kunnen gebruiken. De vormen van de
hulp die Stichting De Kring Gouda biedt, zijn net zo divers als de achtergronden van onze
vrijwilligers. Zo ondersteunen onze vrijwilligers mensen bij het voeren van moeilijke gesprekken
(met organisaties zoals jeugdzorg, de gemeente en de school), bij het invullen van belastingformulieren, het schrijven van bezwaarschriften, bij het vinden van advocaten, maar ook het
bemiddelen in geval van schulden. Daarnaast begeleiden onze vrijwilligers ook praktische
huishoudelijke hulp in en rondom het huis. Onze vrijwilligers zijn juristen, gediplomeerde
hulpverleners en ervaren manussen-van-alles.
Waar: Stichting De Kring Gouda, Meridiaan 19-21, 2801 DA Gouda, T: 0182-604851
E: stichtingdekring@outlook.com, W: www.stichtingdekring-gouda.nl
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Hulpverlening aan vrouwen
Vrouwenopvangcentrum
Aanbod: Bieden van opvang en begeleiding aan vouwen en hun kinderen die ten gevolge van
huiselijk (fysiek en/of psychisch) geweld, in een crisissituatie zijn beland en dakloos zijn geworden.
Verwijzing is niet noodzakelijk.
Open: Kantooruren, behalve de vrijdagochtend. Aanmelding d.m.v. een telefonische intake.
Waar: Postadres: Postbus 3098, 2800 CD Gouda; Bezoekadres: Geheim adres.
T: 0182-527246, E: mecor@VOC-mh.nl, W: www.voc-mh.nl
Crisishulpverlening
Er is geen specifieke crisisopvang. Voor crisisgevallen zijn wel afspraken gemaakt met de
bereikbaarheidsdienst Buiten Kantooruren (BBK) van het Algemeen Maatschappelijk werk,
T: 0182-594500 en het Leger des Heils.
Siriz
Aanbod : Tijdelijk onderdak en begeleiding van jonge (aanstaande) moeders van 15-25 jaar, die
voorbereid worden op het zelfstandig wonen met hun kind. Verblijfsduur is maximaal 9 maanden.
Verwijzing: naar Siriz loopt via de hulplijn: T: 0900-2021088, E: hulp@siriz.nl of
W: www.siriz.nl (chatten)
Waar: Locatie Siriz Opvang : Gouda, Postbus 3084, 2800 CD Gouda, T: 0900-2021088.
Advies en steunpunt huiselijk geweld
Aanbod: Telefonisch hulp- en advies verlening over vragen over huiselijk geweld, voor zowel het
slachtoffer als voor de plegers van huiselijk geweld en de directe omgeving.
Open: Maandag t/m vrijdag van 09.00–17.00 uur. Op verzoek zijn er ook gesprekken in het
Marokkaans en Berbers mogelijk.
Waar: Steunpunt Huiselijk Geweld p/a GGD Hollands Midden Postbus 133, 2800 AC Gouda
T: 0900-1262626, W: www.huiselijkgeweld-hollandsmidden.nl, E: huiselijkgeweld@ggdhm.nl
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Hulpverlening aan jongeren
Jongeren Onder Dak (JOD)
Aanbod: Wanneer er een aanmelding is gedaan bij het Jongeren Onder Dak project wordt er
gekeken of je in aanmerking komt. Wanneer dit het geval blijkt te zijn wordt er een plan van aanpak
gemaakt om zo snel mogelijk veilige huisvesting en begeleiding op maat te bieden.
Aanmelden: Je kunt jezelf aanmelden of je hulpverlener kan je aanmelden bij het Meldpunt Zorg
en overlast van GGD Hollands-Midden. Dit kan door zowel langs te gaan als via de website.
Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
Waar: Thorbeckelaan 5 (Midden-Hollandhuis), 2805 CA Gouda, T: 088-3083200, E: info@ggdhm.nl,
W: www.ggdhm.nl,
Zwerfjongeren
Aanbod: eerste meldpunt waar jongeren tussen de 18 en 23 jaar naar toe kunnen voor hulp en
doorverwijzing.
Waar: CJG Midden-Hollandhuis, Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
Open: Jongeren kunnen binnen lopen op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 17.00 uur.
Als je het gebouw binnenloopt, is aan de andere kant van de hal het inlooppunt waar je naartoe
kunt lopen. Het inlooppunt is er voor alle jongeren, ook als je niet in Gouda woont!
Veilig thuis
Aanbod: Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets
tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker weet of al een tijdje
rondloopt met een naar onderbuikgevoel. Deze website is de eerste stap naar hulp en advies.
Wilt u advies of hulp?
Bel: Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
Waar: Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
Jeugdbescherming West
(Alleen verplichte kader en voogdij)
Aanbod: Bureau Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland heet per 1 januari 2015 Jeugd-bescherming
West. Jeugdbescherming West komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of
jongere bedreigd worden en onze expertise nodig is, dus als het écht nodig is. Wij begeleiden
kinderen en jongeren, hun ouders en andere betrokkenen om te voorkomen dat situaties verder
escaleren. Ook helpen we jongeren die in aanraking zijn geweest met politie of justitie bij het vinden
van een plek in de maatschappij en het voorkomen van nieuw crimineel gedrag.
Open: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur.
Waar: (Regio Zuid-Holland Midden), Zuidpoolsingel 4, 2408 ZE Alphen aan de Rijn
T: 0172-449189, W: jeugdbeschermingwest.nl
Crisishulpverlening
Buiten kantooruren is vestiging Midden-Holland in noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar op
T: 071-5239740
Brijder Verslavingszorg Jeugd
Indicatiestelling & behandeling
Aanbod: Brijder specialist in verslavingszorg, is er voor iedereen, van jong tot oud, met een lichte
of een ernstige verslaving. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van verslaving met
bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Waar: Spoorstraat 2, 2806 BZ Gouda, T: 088-3583450, F: 0182-645405, W: www.brijder.nl
Aanmelden en informatie: T: 088 -3582000.
Open: Maandag: 08.30-17.00 en 17.30-20.00 uur
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 08.30-17.00 uur.
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GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd
Aanbod: Samen met cliënt kijken wat de psychische klachten zijn en wat de hulpvraag is. Door een
zeer gevarieerd pakket aan behandelingsmogelijkheden, hulp aanbieden die het beste aansluit bij de
vraag van cliënten. Voor kinderen en jeugdigen 0 t/m 17 jaar en hun ouders.
Aanmelden: Behalve voor een aantal cursussen kun je je niet rechtstreeks aanmelden bij GGZ
Kinderen en Jeugd Rivierduinen. Daarvoor heb je altijd een verwijzing nodig van de huisarts of een
zelfstandige psycholoog.
Open: 08.30-17.00 uur.
Waar: Boelekade 19, 2806 AS Gouda, T: 0182-573933, W: www.ggzkinderenenjeugd.nl
E: Voor Algemene informatie: info@ggzkinderenenjeugd.nl
Afdeling preventie: preventie@ggzkinderenenjeugd.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin
Aanbod: CJG Gouda is dé vraagbaak kinderen, jongeren (van 0 tot 23 jaar), ouders en opvoeders.
Waar je ook mee zit, de professionals vanuit het CJG helpen je verder.
Mocht je behoefte hebben aan persoonlijk contact, dan is dat mogelijk. Kijk hiervoor op onze
website www.cjggouda.nl. Het CJG is overdag telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
T: 088-2542384.
Chatten: Jongeren die liever niet zomaar binnen lopen, kunnen je ook chatten met een medewerker
van het CJG 12+ via www.jongingouda.nl
Openingstijden chat:
Maandag
15.00-17.00 en 19.00-21.00 uur
Dinsdag
15.00-17.00 en 19.00-21.00 uur
Woensdag 15.00-17.00 en 19.00-21.00 uur
Donderdag 15.00-17.00 en 19.00-21.00 uur
Vrijdag
15.00-17.00
Voor niet- Nederlanders
Aanbod: Het spreekuur is voor allochtone vrouwen en mannen van alle leeftijden die meer
informatie over psychische problemen willen hebben, hulp zoeken bij het vinden van een passende
hulpverlener of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek. Tijdens het spreekuur kunt u
geholpen worden om de juiste weg te vinden
Waar: Gouda elke vrijdag van 09.30-12.00 uur; op locatie: CJG Nelson Mandela Centrum,
Bernadottelaan 79, Gouda.
Schoonhoven: iedere eerste woensdag van de maand van 13:00-16:30 uur; op locatie: SWOS,
Oranjeplaats 45b, Schoonhoven.
Door wie: Het spreekuur wordt gehouden door onze medewerker Nouraddin El Ouahabi.
T: 0182-519060, E: nouraddin@zogmh.nl
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Financiële zaken
Dakloos: wel gewerkt en geen inkomen
Meld je bij het Leger des Heils (Kompas) voor opvang en een postadres.
Voorwaarde: 16 nachten melden bij Het Kompas voor opvang en postadres. Meld je bij het UWV
Werkbedrijf voor werk en inkomen. Vraag een WW aan.
Open: maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur en vrijdag op afspraak.
UWV Werkbedrijf Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda, T: 0900-9294
W: www.werk.nl
Dakloos: niet gewerkt en geen inkomen
Meld je bij de balie van de gemeente voor een aanvraagformulier WWB uitkering en schrijf je
meteen in bij het UWV Werkbedrijf voor werk en inkomen. Maak dan vervolgens telefonisch een
afspraak (zie brief die je bij de gemeente mee krijgt). Meld je bij het Leger des Heils (Kompas) voor
opvang en een postadres.
Voorwaarde: 16 nachten melden bij Het Kompas voor opvang en postadres.
Open: Alleen op afspraak.
Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda, Postadres: Gemeente Gouda, Postbus
108, 2800 BB Gouda.
KlantContact Centrum: T: 140182 bereikbaar op werkdagen tussen 10.30-12.30 uur.
E: publiekszaken@gouda.nl, W: www.gouda.nl
Schuldhulpverlening
Aanbod: Hulp bij schulden: Hulpverlening in de vorm van schulden regeling, schuldsanering. Na
grondig onderzoek van inkomsten, uitgaven en schulden adviseert de budgetconsulent de cliënt
over de meest geschikte aanpak. Budgetbegeleiding: Hulp in de vorm van cliënt te leren zelfstandig
zijn financiën te beheren. Inkomensbeheer: Hulp in de vorm van de mogelijkheid bieden om uw
inkomen te laten beheren. Het budgetbureau ontvangt het inkomen en verricht betalingen voor de
cliënt.
Voorwaarde: In alle gevallen dient u uw gegevens (naam, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres en hulpvraag) te vermelden. Vervolgens wordt er binnen één werkdag
telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor het aanmeldingsgesprek.
Mondeling: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, melden bij de balie, T: 140182
E: shv@gouda.nl. Vermeld daarbij naam, adres, telefoonnummer, hulpvraag en om hoeveel schuld
het gaat. Binnen 2 dagen wordt u teruggebeld voor een afspraak bij de gemeente.
Huurtoeslag
Voor wie: Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u
misschien huurtoeslag. Dit hangt af van uw situatie:
Hoe: U kunt digitaal een toeslag aanvragen op www.toeslagen.nl door in te loggen met je DigiD of
schriftelijk door te bellen met belastingtelefoon T: 0800-0543.
Zorgtoeslag
Voor wie: Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor u zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is,
hangt af van uw (gezamenlijke) inkomen. Uw gezamenlijke vermogen mag niet te hoog zijn. Voor
kinderen tot 18 jaar krijg je geen zorgtoeslag. Zij zijn namelijk tot hun 18e jaar gratis
meeverzekerd.
Hoe: U kunt digitaal een toeslag aanvragen op www.toeslagen.nl door in te loggen met je DigiD of
schriftelijk door te bellen met belastingtelefoon T: 0800-0543.
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Bijzondere bijstand
Bijzondere omstandigheden brengen vaak extra kosten met zich mee. Wanneer u deze noodzakelijke kosten niet zelf kunt betalen, kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand. De kosten
moeten wel echt noodzakelijk zijn en u moet ze op geen enkele andere manier vergoed kunnen
krijgen. Dus ook niet via een (aanvullende) verzekering die u af had kunnen sluiten of via een
andere subsidieregeling. Bij bijzondere bijstand kunt u bijvoorbeeld denken aan:
- verhuiskosten
- kosten bewind voering
- kosten bewassing en kledingslijtage
- dieetkosten
- reiskosten bezoek zieke familieleden binnen Nederland
Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Eigenlijk kunt u voor alle noodzakelijke, bijzondere kosten
bijzondere bijstand aanvragen.
Aanvraag: ga langs bij de gemeente gouda of vul het aanvraagformulier in voor Bijzondere
Bijstand. Deze kunt u uitprinten en invullen. Let op! Er is een apart formulier voor personen die
geen WWB uitkering ontvangen van de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling.
Voor informatie: neem telefonisch contact op tijdens het telefonisch spreekuur van 10.30-12.30
uur met de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling via T: 140182.
Leenbijstand
Voor grote aankopen die voor iedereen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld een koelkast of wasmachine,
kunt u over het algemeen geen bijzondere bijstand krijgen. U moet deze spullen van uw eigen
(spaar)geld betalen. Het is soms wel mogelijk hiervoor leenbijstand te krijgen. Dit kan dan
bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe wasmachine. Die lening moet u altijd (in termijnen)
terugbetalen.
Aanvraag: via Gemeentelijke Kredietbank, Westeinde 40-42, 2512 HE Den Haag, T: 14070.
Praatcafé ‘geen cent teveel’
Dit is een plek waar je met elkaar ervaringen kunt uitwisselen over administratieve of financiële
zaken. Het is bedoeld voor cliënten van Kwintes en uit de omgeving van Gouda. Je kunt ook terecht
voor vragen over financiën en administratie, hulp bij het bellen naar een instanties, hulp bij het
invullen van een formulier, hulp bij belastingaangifte of tips voor het omgaan met geld.
Waar: Blekersingel 78, 2806 AD Gouda
Openingstijden: iedere woensdagmorgen van 10.30-12.30 uur
T: 085-4010088 (telefoonnummer regio kantoor Woerden van Kwintes), W: www.kwintes.nl

15

STRAATKAART

Lotgenotencontact
Herstelgroepen buiten het Project Herstel en Participatie
Herstelgroep Nederlek
Voor wie: Voor iedereen die gemotiveerd is om te werken aan zijn/haar herstel
Waar: Lekkerkerk, locatie Kwintes, Tiendweg 12, 2941 EP Lekkerkerk
Start groep: September, geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
Aanmelden: Carla of Janice: herstelgroepnederlek@outlook.com
Herstelgroep Waddinxveen
Voor wie: Voor iedereen die gemotiveerd is om te werken aan zijn/haar herstel
Waar: Care for Family, Noordkade 64, Waddinxveen
Start groep: Bij voldoende aanmeldingen
Aanmelden: Nellie of Bea, herstelgroepwaddinxveen@gmail.com
Zelfhulpgroep ‘omgaan met zelfbeschadiging’
Voor wie: Voor iedereen die de wens heeft om te stoppen met zelfbeschadiging of gestopt is en
dat vol willen houden.
Waar: Speelwinkel, Gouda
Start groep: Bij genoeg aanmeldingen
Aanmelden: Christine, zelfhulpgroep.gouda@gmail.com
Zelfhulpgroep ‘afkicken en herstellen voor jongeren’
Voor wie: Voor jongeren die de wens hebben om te stoppen met hun verslaving of gestopt zijn en
dat vol willen houden
Waar: Speelwinkel, Gouda
Start groep: Bij genoeg aanmeldingen
Aanmelden: Inge of Marrig, afkickenenherstellen@gmail.com
Allochtone vrouwengroep ‘Samen in gesprek maakt sterk’
Voor wie: Vrouwen met andere culturele achtergrond die kortere of langere tijd in Nederland zijn
en nog niet of onvoldoende de weg in de Nederlandse samenleving kennen en of hebben gevonden
en daardoor belemmeringen ervaren in het dagelijks leven.
Waar: Gouda
Start groep: geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
Aanmelden: Chahida El Mossaoui en Khadija Caouch, deelnemen@outlook.com
Herstelgroep GGZ MH ‘op eigen kracht verder na een opname’
Voor wie: Voor iedereen die recent een opname heeft gehad bij GGZ MH en die na een opname de
draad van het leven weer proberen op te pakken en aan de slag willen met hun eigen herstel
Waar: Jac. P Thijsselaan 45, Gouda
Start groep: Bij voldoende aanmeldingen
Aanmelden: herstelgroepggzmh@gmail.com of neem contact op met
Suzanne van Groningen, s.vangroningen@ggzmiddenholland.nl, T: 0182-563700
Werkgroep HSP (Hoog sensitieve personen)
Voor wie: Voor iedereen die geïnteresseerd is of denkt dat hij/zij HSP is en van gedachten hierover
wil wisselen met ervaringsgenoten.
Waar: Gouda
Start groep: geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
Aanmelden: Christine of Raymond, levenmethsp@gmail.com
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Loopgroep Fit & Happy
Voor Wie: voor iedereen die graag (meer) in beweging wil komen
Waar: Langlaufvereniging Gouda (Skihut)
Loopgebied: Groenehovenpark en de Groene Wal omgeving
Adres: Tobbepad 4 (in het Groenehovenpark achter het Groenehovenbad)
OV: Buslijn 4, halte Zwembad of Buslijn 6, halte Gentseweg
Start groep: September 2015 op dinsdagen van 13.45-16.00 uur
Aanmelden: Remco den Heeten, loopgroepfitenhappy@gmail.com, T: 06-16040168

Herstelgroepen buiten de ZOG MH
Herstelwerkgroep Kwintes
In een herstelwerkgroep werk je aan je eigen herstelproces. Aan de hand van verschillende thema’s
vertel je over je eigen ervaringen en leer je van de ervaringen van de anderen. Je ervaart dat
mensen verschillende strategieën hebben ontdekt om zich staande te houden in moeilijke tijden en
erg creatief zijn in het vinden van oplossingen. Met het luisteren naar de ervaringen van
groepsgenoten doe je deze ervaringskennis op. Je gaat ontdekken wat er gemeenschappelijk is en
welke individuele verschillen er zijn binnen herstelprocessen.
Voor wie: Voor iedereen die gemotiveerd is om te werken aan zijn-haar herstel en cliënt van
Kwintes
Waar: Gouda
Start groep: Bij voldoende aanmeldingen
Aanmelden: Kwintes Bureau Hertelondersteuning, E: Bureauherstelondersteuning@kwintes.nl
W: www.kwintes.nl
SooS
Woont u in de buurt van Gouda? Wilt u er op uit, maar bent u bang dat u niet begrepen wordt? Lijkt
het u leuk om met andere jongvolwassenen met autisme te praten over wat u bezig houdt? Kom
dan één keer in de twee weken op vrijdag om 19.30 uur naar de SooS! We organiseren leuke
activiteiten. Tegen een kleine vergoeding kunt u drankjes en hapjes kopen. Wanneer u alleen even
wil kletsen en wat wil drinken bent u ook van harte welkom.
Voor wie: U bent minimaal 18 jaar, hebt een vorm van autisme en u bent in staat om (een deel
van) de avond zelfstandig bij te wonen. U bent normaal (of hoog) begaafd en het lijkt u leuk om
gelijkgestemden te ontmoeten.
Waar: Rozendaal 18, 2801 XS Gouda
E: C.Wierenga@Kwintes.nl, T: 06-20301720
W: Op dit moment heeft Kwintes SOOS nog een eigen website, beheerd door een particulier, onder
de naam: www.kwintes-soos.nl. Activering Zuid-Holland Dagactiviteiten
Zelfhulpgroepen bij verslaving (voor de verslaafde en/of hun naasten)
AA (Anonieme Alcoholisten)
Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en
hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij
het herstel van hun alcoholisme.
Goudse AA werkgroep “Een nieuw begin”
Voor wie: Open bijeenkomsten voor iedereen die van mening is dat hij of zij een drankprobleem
heeft en daar iets aan wil doen.
Waar: Industriestraat 1A, Gouda
Wanneer: Doorlopend, wekelijks elke maandag 20.00-21.30 uur
Grootte: Gemiddeld 5 tot 10 personen
Aanmelden: Niet verplicht
Info bij: Ruud T: 06-40322243, W: www.aa-nederland.nl
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NA (Narcotics Anonymous)
NA-Anonieme Verslaafden (NA) is een niet-commerciële gemeenschap van mannen en vrouwen die
te maken kregen met een ernstig drugsprobleem. Het zijn herstellende verslaafden die elkaar
helpen clean te blijven door geregeld samen te komen. Ze volgen een programma met als
uitgangspunt volledige onthouding van alle drugs. Het verlangen om te stoppen met gebruiken is de
enige voorwaarde om naar een bijeenkomst te komen.
Voor wie: Bijeenkomsten voor iedereen die van mening is dat hij of zij een drugsprobleem heeft en
daar iets aan wil doen. Er worden onderwerpen behandeld die je zelf inbrengt of uit het 12
stappenplan komen en op dinsdag is er elke maand een spreker.
Waar: Boelekade 3, Gouda, Wanneer: Doorlopend, wekelijks elke dinsdag 19.00-20.00 uur
Grootte: Gemiddeld 20-30 personen
en
Wanneer: Doorlopend, wekelijks elke donderdag 19.30-20.45 uur, Grootte: Gemiddeld 5 tot 10
personen, Aanmelden: Niet verplicht, Info bij: Albert T: 06-41887544
W: www.na-holland.nl
CA (Cocaïne Anonymous)
CA is een groep van, door en voor verslaafden die bij elkaar komen om te herstellen van hun
verslaving. www.ca-holland.org
Voor wie: Bijeenkomsten voor iedereen die denkt misschien een robleem te hebben met cocaïne
en/of andere drugs en alcohol. Die een manier probeert te vinden om te stoppen … en gestopt te
blijven. Er worden onderwerpen behandeld die je zelf in kunt brengen.
Waar: Boelekade 3, Gouda
Wanneer: Doorlopend, wekelijks elke zaterdag 20.00-21.15 uur
Grootte: Gemiddeld 10-20 personen
Aanmelden: Niet verplicht
Info bij: Jacco T: 06-16591826
Al-Anon
Al-Anon Familie Groepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten.
Wij bespreken onderling onze ervaringen en geven elkaar kracht en hoop bij het oplossen van onze
problemen. Wij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van levenshouding
kan bijdragen tot ons herstel.
Voor wie: Verwanten en vrienden van alcoholisten.
Wanneer: Doorlopend, wekelijks elke dinsdag 19.30-20.30 uur
Grootte: Gemiddeld tot 5 personen
Waar: Industriestraat 1A, Gouda
Aanmelden: Niet verplicht
Info bij: Gea T: 06-47933940, W: www.al-anon.nl
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Klachten
PVP Voor GGZ-cliënten
Aanbod: Bent u een cliënt in de geestelijke gezondheidszorg en heeft u vragen over uw rechten?
Heeft u een klacht over de manier waarop u bent behandeld of bent u het niet eens met uw
behandelaar? Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een
PVP. Het maakt niet uit of u thuis behandeld wordt of dagbehandeling krijgt. Ook als u vrijwillig of
gedwongen opgenomen bent in een zorginstelling heeft u recht op een PVP. De hulp van een PVP is
gratis.
Welke vragen: U kunt alle vragen stellen die te maken hebben met uw rechten en plichten als
cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. De PVP zal u zo goed mogelijk informeren en adviseren.
Veelgestelde vragen zijn:
• mag ik mijn dossier inzien?
• kan ik andere medicijnen krijgen?
• heb ik recht op een second opinion?
Helpdesk Stichting PVP
Heb je vragen of klachten over de GGZ? Bel of mail de helpdesk PVP (Patiëntvertrouwenspersoon)
T: 0900-4448888 (10 cent p/min).
Bereikbaar op: maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur en zaterdagmiddag 13.00-16.00 uur.
E: helpdesk@pvp.nl
Informatie en klachtenbureau Gezondheidszorg IKG
Aanbod. Geeft informatie,adviseert en ondersteunt kosteloos bij het indienen van een klacht.
Formulier downloaden op: www.zorgbelang-nederland.nl. Vervolgens ga je naar vragen of klachten
over de zorg/formulieren of je belt T: 0900-2437070 (10 cent p/min).

Belangenbehartiging
Straatadvocaat
Aanbod: De straatadvocaat is een ondersteuner en belangenbehartiger voor dak- en thuislozen in
de regio Midden-Holland (géén hulpverlener of jurist!). Hij zoekt contact met dak- en thuislozen op
straat, in de dag- en nachtopvang en waar mensen buiten slapen. Hij is niet in dienst van een
gemeente of een instelling maar van de ZOG MH, een onafhankelijke stichting. Hij treedt op als
vertrouwenspersoon, luistert en denkt mee. Hij kent de instellingen en vindt ingangen die voor daken thuislozen misschien moeilijk toegankelijk zijn.
Bereikbaarheid: De straatadvocaat werkt vooral op straat. Hij is ook regelmatig aanwezig in
instellingen voor dak- en thuislozen. Tevens heeft hij een mobiel en een fiets, waardoor hij snel naar
je toe kan komen als er iets dringends is.
Adresgegevens: Straatadvocaat Aart Jongejan, ZOG MH, Tielweg 3, Gouda
Aanwezigheid: Locatie ZOG MH: dinsdag en donderdag (van 09.00-16.00 uur). Locatie Hoge
Gouwe 65: dinsdag (voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor de dak-en thuislozen van de
dagopvang).
T: 0182-519060 of 06-22144689, E: straatadvocaat@zogmh.nl, W: www.zogmh.nl.
Daklozenoverleg
Gemiddeld om de 7 weken vergaderen dak- en thuislozen met de straatadvocaat en directeur van
de ZOG MH over de gang van zaken in de Goudse regio. Dak- en thuislozen die mee willen praten
en werken aan plannen voor verbetering van hun situatie zijn welkom.
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Bibliotheken
Aanbod: kosteloos lezen o.a. de krant en wifi.
Waar: Stadsbibliotheek Gouda, Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda
Openingstijden:
maandag
10.00-20.00
maandag
10.00-20.00 uur
uur
dinsdag
10.00-20.00
dinsdag
10.00-20.00 uur
uur
Woensdag
woensdag 10.00-20.00
10.00-20.00 uur
uur
Donderdag
10.00-20.00
donderdag 10.00-20.00 uur
uur
Vrijdag
10.00-20.00
vrijdag
10.00-20.00 uur
uur
zaterdag
10.00-20.00 uur
uur
Zaterdag
10.00-20.00
zondag
10.00-20.00 uur
Zondag
10:00-20:00
Van maandag t/m zondag van 10.00 - 11.00 uur en zaterdag en zondag van 17.00 - 20.00 uur is er
geen medewerker van de Bibliotheek aanwezig.
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