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Inloopbijeenkomst De Maliehof 76-78
Met ingang van 1 oktober a.s. wordt het pand

tussen 20.00 uur ‘s avonds en 08.30 uur ’s

aan de Maliebaan 76–78 tijdelijk verhuurd aan

ochtends voor maximaal 24 personen. De

het Leger des Heils ten behoeve van opvang van

Toevlucht vangt ongedocumenteerde mannen op

dak en thuislozen en ongedocumenteerden.

die geen gedrags- of gezondheidsproblemen

Om u hierover te informeren organiseren de

hebben.

gemeente en het Leger des Heils op donderdag 7
september a.s. een inloopbijeenkomst van 19.30

Inloopbijeenkomst

tot 21.00 uur. U bent van harte welkom.

Op donderdag 7 september a.s. een
inloopbijeenkomst in het Wijkbureau

De Maliehof had tot eind 2014 de functie van

Oost/Noordoost aan de F.C. Donderstraat 1 van

hostel voor verslaafden. Momenteel is het pand

19.30 tot 21.00 uur. Het Leger des Heils en de

in gebruik voor jongerenhuisvesting via de

Stichting Toevlucht zijn aanwezig om uw vragen

Stichting Socius.

te beantwoorden en met u van gedachten te
wisselen over het omgevingsbeheer. Indien u

Per 1 oktober vertrekt Socius en wordt het pand

daar nu al vragen over heeft, kunt u contact

tijdelijk verhuurd aan Het Leger des Heils. Het

opnemen met:

huidige onderkomen van het Leger des Heils aan
de Oudwijkerveldstraat wordt gesloopt. Daarvoor

Hendrik-Jan de Wolff,

in de plaats wordt nieuwbouw gepleegd. Het

Leger des Heils / 24-uursopvang

Leger des Heils heeft voor maximaal 2 jaar

telefoon (06) 10352689

tijdelijke huisvesting nodig.

e-mail h.j.de.wolff@legerdesheils.nl

Opvang in De Maliehof

Frank Vader

De Maliehof gaat opvang bieden aan twee

Leger des Heils / Stichting De Toevlucht

groepen:

telefoon (06) 38897003
e-mail f.vader@legerdesheils.nl

 24-uursopvang voor dak- en thuislozen
Een voorziening voor 28 voormalig daklozen die
werken aan herstel. Bewoners hebben een eigen
kamer en werken aan zelfstandigheid.
Hulpverleners bieden onder meer hulp bij het
zoeken naar werk en een vaste woonplek.
Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.
 Nachtopvang ongedocumenteerden
Stichting De Toevlucht is een ‘Bed-bad-broodopvang’ voor ongedocumenteerden van buiten

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Hella van de Bunt (adviseur
portefeuillemanagement) 030-2860000
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij het wijkbureau Oost/Noordoost, F.C.
Donderstraat 1, via telefoon 030 - 286 00 00 of
e-mail oost@utrecht.nl

Europa. De voorziening is open
Verspreidingsgebied: Mgr. Van de Weteringstraat 35-71/Maliebaan 32-94 en 57-145

Utrecht.nl

