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Ik moet mijn huis uit vanwege schulden
Neem zo snel mogelijk contact op Eerste Hulp Bij Geldzaken.
Wordt uw gas, water of elektriciteit afgesloten? Ook daarvoor geldt: neem snel contact op met
Eerste Hulp voor Geldzaken.
Gemeente 's-Hertogenbosch - Eerste Hulp Bij Geldzaken
Spreekuur:
Ma t/m vr, 9.00 tot 16.00 uur bij Weener XL, ingang Werk en Inkomen.
Van Herpensweide 1
5231 VL 's-Hertogenbosch
073 615 51 55
www.s-hertogenbosch.nl/schulden

Ik kan niet meer veilig thuis wonen
Doe aangifte bij de politie of bel Veilig Thuis. Zij kunnen degene die u mishandelt een
huisverbod van 10 dagen geven. In deze tijd kan de verdere hulpverlening gestart worden.
Moet u uw huis verlaten? Neem contact op met Stichting Maatschappelijke Opvang. Zij
hebben onder andere vrouwenopvang en crisisopvang. Dat kan ook op een geheime plek zijn.
Uw kinderen mogen ook mee.
In 6 steden in Nederland is er opvang voor mannen. Meer informatie vindt u op de website
Mannenmishandeling.

Uw huisdier kan ook opgevangen worden. Kijk op de website Blijf van mijn dier.
Heeft u een verslaving en heeft u geen onderdak? U kunt 24 uur per dag binnenlopen bij de
dag- en nachtopvang van Novadic Kentron.
Lees meer over huiselijk geweld op de website Veilig Thuis. Heeft u direct hulp nodig? Bel
112.
Stichting Maatschappelijke Opvang
De Stichting Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch e.o (SMO) biedt maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang in de regio Noord-Brabant.
Aartshertogenlaan 23
5212 CB 's-Hertogenbosch
073 613 92 25
aanmeldpunt@modenbosch.nl
www.modenbosch.nl
Veilig Thuis Brabant Noordoost
Samen werken aan een veilige toekomst. Direct contact? 0800 2000 gratis 24/7 beschikbaar.
Oude Vlijmenseweg 112
5224 AC s-Hertogenbosch
0800 2000
info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl
www.veiligthuisbno.nl
Novadic Kentron - dag en nachtopvang
Oranje Nassaulaan 8
5211 AW 's-Hertogenbosch
073 614 60 90
hulp@novadic-kentron.nl
www.novadic-kentron.nl/adressen-opvang
Blijf van mijn dier
Blijf van mijn dier
Mannenmishandeling
Mannenmishandeling
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