KDET nieuwsbrief 30 juni 2020

Nachtopvang ’t Eindje
Uit het Eindhovens Dagblad van 30 juni: de nachtopvang aan de Mathildelaan gaat per 1 januari
sluiten. Vanaf 1 januari 2021 zullen daarvoor in de plaats op twee locaties een 24-uurs opvang
komen. Deze opvangen zijn op de Bellefroidlaan 3 bij Opstart040 (30 plekken) en de Barrierweg bij
Neos (25 plekken).

Maatschappelijke opvang 2021
Sowieso gaat er het komende jaar veel veranderen in de maatschappelijke opvang. Hier zullen we in
de komende nieuwsbrieven verder op ingaan.

Corona inloophuizen
Leger des Heils, Visserstraat 11 maandag t/m vrijdag 11.00 – 14.00 met (gratis) warme maaltijd.
Open Huis Sint Cathrien dinsdag t/m vrijdag 10.30 t/m 16.30
’t Hemeltje zondag t/m donderdag 11.00 t/m 14.00
Stichting Ervaring die Staat is géén inloop meer. Zij zijn weer een dagbestedingsplek geworden.
Elke plek hanteert nog wel beperkingen i.v.m. corona.

Straatwensen
Op korte termijn wil KDET iets nieuws gaan lanceren. Namelijk: Straatwensen! Hierbij willen we
kleine wensen van dak- en thuislozen gaan vervullen. Denk hierbij aan avondje uit, kappersbezoek
etc.
We zijn nu bezig met alles uit te werken en het maken van een nieuwe website. We houden jullie op
de hoogte!

Enquête
Verschillende KDET leden zullen de komende weken de inloophuizen en opvangen bezoeken om hier
een korte enquête af te nemen over KDET en onze activiteiten. Hopelijk werkt iedereen hier aan
mee.

Uitstapje
Vanuit de Catharina Kerk zal er een uitstapje georganiseerd worden. De datum hiervan is donderdag
17 september. We gaan dan met z’n allen naar………………….. de EFTELING!!!!
KDET leden gaan mee als begeleiding om hier een kei leuke dag van te maken. We houden jullie op
de hoogte over het aanmelden en de tijden etc etc etc
Wij hebben er iig vast zin in!

Straatroutes
Vanaf 1 september gaan we weer beginnen met de straatroutes. Wil je meelopen als gids, kom een
keer naar de Kanaaldijk 15 E of stuur een e-mail naar straatroute@kdet.nl.

Telefoonnummers
KDET is via 2 nummers bereikbaar: Kim via 06 – 42429508 en Mark 06 - 55020219

Leden
We blijven altijd op zoek naar (actieve) leden. Je kunt je melden bij Kim en Mark of via e-mail op
info@kdet.nl

