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Noodopvang
Folder voor cliënten

versterkt welzijn

Hoe betaal je de verblijfskosten?

Vragen? 
Adres
Thuislozencentrum Sonar
Salvatorstraat 12
3500 Hasselt 

Bereikbaarheid 
Telefoon:  011 28 38 73 
Opnames:   24/7
Vanuit station Hasselt: bus richting Salvatorziekenhuis

Heb je een eigen inkomen? Dan betaal je de Noodopvang zelf. Je betaalt 
elke avond bij je aanmelding 7,46 euro. 

Heb je geen eigen inkomen? Dan zal het OCMW jouw verblijf betalen. Bij 
je aankomst onderteken je hiervoor documenten.



Hoe verloopt een opname?  

Wat doen we tijdens je verblijf?  

Wat zijn de huisregels?

Wat kunnen wij voor jou doen? 
De Noodopvang biedt een oplossing als je dak- of thuisloos bent en  
nergens terechtkunt. Ook als je bij andere opvangmogelijkheden 
niet meteen een oplossing vindt, kun je in de Noodopvang 
verblijven.

In de Noodopvang kun je terecht voor 1 nacht. Dit kan tot max. 7 nachten 
worden verlengd. 

Je krijgt een bed op een gedeelde kamer. Op 1 kamer liggen max. 4 
personen van hetzelfde geslacht.

Je kunt een douche nemen. We hebben handdoeken en zeep in huis. 
Tijdens de ochtend voorzien we een ontbijt.

In het gebouw is er één gang op het gelijkvloers voor Noodopvang. In 
de Noodopvang verblijven mannen en vrouwen. Daarnaast is er een 
verdieping voor crisisopvang (max. 3 weken) voor mannen en vrouwen 
en een verdieping voor langdurige opvang van mannen. In het gebouw 
kun je dus heel wat andere mensen tegenkomen. 

In de Noodopvang zijn er huisregels. Op die manier maken we het 
verblijf voor iedereen zo aangenaam mogelijk. 

Je kunt bij ons verblijven als je je aan de volgende huisregels houdt: 
• je moet aanspreekbaar zijn. We moeten een gesprek met jou kunnen 

voeren en afspraken kunnen maken. 
• je mag geen verdovende middelen (bv. medicatie, alcohol of drugs) 

in huis gebruiken.
• bij agressie moet je het centrum verlaten. We zetten het verblijf stop.

Je komt naar de Salvatorstraat 12 in Hasselt. Je meldt je aan tussen 
20.30 u. en 21 u.. 

De begeleider overloopt samen met jou een aantal documenten om te 
ondertekenen. Deze documenten zijn belangrijk:
• voor de betaling van je verblijf.
• voor je dossier bij het CAW.
• om jou te informeren over de huisregels.

Tijdens je verblijf houdt de begeleiding dagelijks contact met je 
maatschappelijk assistent van het OCMW. We geven door hoe je verblijf 
loopt en waar we samen met jou aan werken. Het is belangrijk dat je zelf 
ook regelmatig contact met het OCMW opneemt.

Tijdens je verblijf bekijken we samen met jou en in overleg met het 
OCMW welke opvang je verder nodig hebt. Soms kunnen we jou niet 
verder helpen. In dat geval ga je, samen met je maatschappelijk assistent 
van het OCMW, op zoek naar een oplossing buiten het CAW.
  
We overlopen volgende mogelijkheden met jou: 
• directe opvang: een crisisopvang van het CAW. Je kunt er max. 3 

weken verblijven. 
• opvang in je eigen netwerk: een verblijf bij je familie, vrienden, 

kennissen, ...
• terugkeer naar je eigen woning. 
• zoeken naar een andere woning. 
• opname in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis.


