Open Dag

Traverse !

Thuis in opvang & begeleiding

Zaterdag 18 maart
10.30 – 14.30 uur
 ltijd al eens een kijkje willen
A
nemen achter de voordeur van
een voorziening waar dak- en
thuislozen verblijven?
Kom naar de open dag van
SMO Traverse, u bent van harte
welkom!
Locatie:
Biologische tuinderij
‘Ut Rooie Bietje’
Adres:
Koningshoeven 62, Tilburg

˘ Rondleidingen
˘ Kinderactiviteiten
˘ 	Kampvuur & marshmallows
˘ 	Hapje en drankje van eetcafé de Bron
˘ 	Voorlichting activiteiten
Traverse
˘ 	Biologische groenten van
Ut Rooie Bietje

Bij ‘Ut Rooie Bietje’ en ‘De Bron’ kunnen cliënten
(weer) ervaren hoe het is om te werken, verantwoordelijkheid te nemen en talenten te ontwikkelen.

Open Dag
Zaterdag 18 maart
Rondleidingen
Altijd al eens een kijkje willen
nemen achter de voordeur van een
voorziening waar dak- en thuislozen
verblijven?
Op 18 maart openen de deuren van
de Loop en de Meander, Gasthuisring
37. U bent van harte welkom om te
komen kijken!

De Loop
Dit is de eerste opvang voor dak- en thuislozen die ’s nachts onderdak nodig hebben.
Mensen slapen in een gemeenschappelijke
slaapzaal, er is ruimte om te douchen en
een gratis kop koffie of thee te drinken.

De Meander
Hier verblijven mensen die in een crisissituatie verkeren en daardoor dak- of
thuisloos zijn geraakt. Ook gezinnen
met kinderen kunnen hier terecht.

Start rondleiding:
1. van 10.45 tot 11.45 uur
2. van 13.00 tot 14.00 uur
We starten de rondleiding bij de Loop
en wandelen door naar de Meander.
Eigen vervoer
Komt u met de auto? Parkeren kan bij
Albert Heijn XL in de Jan Heijnsstraat.

Vertrek vanuit Ut Rooie Bietje
Adres: Koningshoeven 62, Tilburg
Let op: een kwartier vóór de start van
de rondleiding vertrekt een busje richting de Loop en de Meander. Zorg dat
u tijdig klaar staat. Na de rondleiding
wordt u weer teruggebracht naar Ut
Rooie Bietje.

Traverse !

Thuis in opvang & begeleiding

