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Daklozenopvang: locaties en dienstverlening
16 november 2020
De stad Antwerpen garandeert de dienstverlening voor daklozenopvang. Dit jaar start de
winteropvang op 15 november en stijgt het aantal opvangplaatsen naar 271. Daklozen die
omwille van het coronavirus in quarantaine moeten of medische zorgen nodig hebben,
kunnen terecht in een afzonderlijke opvang die zorg op maat biedt. In alle locaties gelden
de afstands- en hygiëneregels.

Nachtopvang
De winterwerking start twee weken vroeger:
vanaf 15 november voor alleenstaande daklozen
vanaf 1 december voor gezinnen
In totaal zijn er 271 opvangplaatsen. De winterwerking loopt tot 31 maart 2021.
Hoe aanmelden?
Victor 4 (Desguinlei 33, 2018 Antwerpen)
tel. 03 432 88 50 (voor klant én hulpverlener)
Is de lijn bezet? Mail naar dispatching@antwerpen.be [1]. Een medewerker belt de melder.
Victor 5 (Desguinlei 33, 2018 Antwerpen
tel. 0478 76 52 39 (voor hulpverleners)
Biekorf (Dambruggestraat 304, 2060 Antwerpen)
Gekende klanten kunnen zich blijven aanmelden tussen 20 en 22 uur.
Ziekenhuizen of politie kunnen nieuwe klanten aanmelden tot 23.30 uur.
Gezinsopvang (Van Schoonhovenstraat 78-82, 2060 Antwerpen)
tel. 03 432 88 50 (voor klant én hulpverlener)
Is de lijn bezet? Mail naar dispatching@antwerpen.be [1]. Een medewerker belt de melder.

Dagopvang
De dagopvangcentra [2] blijven daklozen voeding, sanitair en activiteiten aanbieden.

Het Strand: opvang met zorg op maat
In Het Strand is er opvang voor dak- en thuislozen die in quarantaine moeten omwille van een een
(vermoedelijke) besmetting met COVID-19. Ze kunnen er:
worden getest
het resultaat van hun test afwachten
in quarantaine verblijven
De herstelopvang voor zieke daklozen die niet besmet zijn met COVID-19 bevindt zich nu ook in Het
Strand. En dus niet meer in het Pension Van Schoonhoven.
Hoe aanmelden (voor hulpverleners)?
Het Strand (Lange Scholierstraat 98, 2060 Antwerpen)
Via online aanmelding [3]
tel. 0471 88 22 94 (elke dag van 8 tot 19.30 uur)

Stedelijke Dispatching
Voor hulpverleners
De Stedelijke Dispatching is telefonisch en via e-mail bereikbaar en blijft aanmeldingen opvolgen:
tel. 03 432 88 50
dispatching@antwerpen.be [1]
Kaart met opvanglocaties [4]

Andere sociale hulp
Lees in dit overzicht [5] welke gevolgen de coronamaatregelenen hebben voor andere sociale
dienstverlening.
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