Uitnodiging
Kom binnen!
ZATERDAG 17 MAART
Reitse Hoevenstraat 2, Tilburg

Kom binnen
bij Traverse!
Op zaterdag 17 maart ben je van
harte welkom om een kijkje
achter de voordeur te nemen
bij de opvang voor dak- en
thuislozen in Tilburg. Tijdens
een rondleiding bezoek je
verschillende locaties en
vertellen vrijwilligers je graag
hun eigen verhaal.
Ben je benieuwd naar de
verhalen achter de voordeur
of wil je komen werken in de
opvang?

Graag tot ziens!

Traverse !

Thuis in opvang & begeleiding

Uitnodiging
Kom binnen!
ZATERDAG 17 MAART

Locaties:
De Loop
Dit is de eerste opvang
voor dak- en thuislozen
die ’s nachts onderdak
nodig hebben.

Programma

Mensen slapen in een

Je bezoekt de verschillende locaties de Loop,

gemeenschappelijke

de Meander en onze nieuwbouw Gebouw Eén.

slaapzaal, er is ruimte

We starten de rondleiding bij Eetcafé de Bron,

om te douchen en

daar vertrekt een busje richting de Loop. Na de

een gratis kop koffie of

rondleiding door de Loop en de Meander word je

thee te drinken.

teruggebracht naar de Reitse Hoevenstraat. We
laten je graag onze nieuwbouw, Gebouw Eén zien!

De Meander

Heb je interesse om te werken in de opvang? Blijf

Hier verblijven mensen

dan na de rondleiding voor de speeddate of geniet

die in een crisissituatie

van een hapje en drankje in Eetcafé de Bron.

verkeren en daardoor

Start rondleidingen

dak- of thuisloos zijn
geraakt. Ook gezinnen

De rondleidingen starten bij SMO Traverse

met kinderen kunnen

Reitse Hoevenstraat 2, Tilburg

hier terecht

Ochtend

⊲

start 10.30 uur - einde 13.00 uur

Gebouw Eén

Middag

⊲

start 12.30 uur - einde 15.00 uur

Het eerste nieuwe
gebouw, Gebouw Eén

Voor vervoer tussen de locaties wordt gezorgd.

is klaar! Hier hebben

Let op: zorg dat je tijdig klaar staat, de busjes vertrek-

mensen een eigen

ken om 11.00 en 13.00 uur vanaf Eetcafé de Bron.

kamer met individuele
douche en toilet, dat

Kom je met eigen vervoer of wil je slechts één

zorgt voor meer privacy,

locatie bezoeken? Kijk dan voor meer informatie op

rust en zelfstandigheid.

www.smo-traverse.nl/open-dag-2018
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