Opvang
Dak- en Thuislozen
Stichting Onder Een Dak (Stoed) biedt nachtopvang voor mensen die dak- of
thuisloos zijn. De opvang vindt plaats in ‘De Elementen’ in Vlaardingen.
Nachtopvang bij De Elementen betekent
een warme, veilige slaapplaats voor de
nacht. Maar ook een maaltijd, gelegenheid
om te douchen, kleding te laten wassen en
een ontbijt. De nachtopvang biedt plaats
aan 30 mensen.
Voor wie?
De nachtopvang is bedoeld voor mensen die regiobinding hebben met de gemeentes Vlaardingen,
Maassluis en Schiedam en die, om welke reden
dan ook, dak- of thuisloos zijn.
Doorgaans verblijft iemand voor een traject van
vier maanden in de nachtopvang. Wie in de nachtopvang verblijft, wordt gestimuleerd om de regie
over zijn of haar leven terug te pakken. Wij hebben verschillende mogelijkheden om
u daarin professionele hulp en begeleiding te
bieden.

Aanmelden en kosten
De aanmelding voor de nachtopvang loopt via de
gemeente Vlaardingen. Passanten dienen een Centraal Onthaalpas (CO) bij de gemeente aan te vragen. Vervolgens meldt u zich bij de receptie van De
Elementen. Als er niet direct plek is, komt u op de
wachtlijst te staan.
Voor verblijf in de nachtopvang geldt een eigen
bijdrage.

Winterregeling
Tijdens de winterregeling kan iedere dak- of
thuisloze in De Elementen verblijven.
Wanneer de winterregeling van kracht is,
zijn er extra slaapplaatsen beschikbaar.

Aanvullende zorg
Doordat Stoed veel aanvullende zorg en begeleiding in huis heeft, kan een compleet pakket aan
hulp worden geboden, zoals dagbesteding en huisvesting.
Voor begeleiding bij financiële zaken houdt Stichting Budgethulp elke maandag en eens in de twee
weken op donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur
spreekuur in De Elementen.

Openingstijden
De nachtopvang is dagelijks open van 17.00 uur
tot 9.00 uur de volgende dag. Overdag kunt u terecht bij het DAC of aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen of bij Buurtcentrum De Hooftzaak in Maassluis.
De receptie is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 - 16.30 uur.

Contact
Dak- en Thuislozenopvang De Elementen
Nijverheidsstraat 26
3133 ER Vlaardingen
T 010 4 608 989 (Receptie)
T 010 4 608 987 (Nachtopvang)
F 010 4 608 988
E infodeelementen@stoed.nl
I www.stoed.nl
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