
 

 

Signaleringen vanuit de MDHG deel 3 (3 april – 10 april 2020) 

Hotelvoorziening open 

Botel heeft de deuren geopend voor mensen zonder woning. Voor € 300,- per maand kunnen ze een 

kamer betrekken. Helaas betreft het maar 20 plekken en deze plekken zijn alleen bestemd voor 

mensen die door de de Regenboog Groep begeleid worden. Inmiddels gaat dit nieuws als een lopend 

vuurtje rond en melden zich ontzettend veel mensen tevergeefs voor deze mogelijkheid. Dit geeft 

aan dat er een enorme behoefte is aan dit soort oplossingen. 

Geen reguliere screening bij Jan van Galenstraat 

Medewerkers van de Jan van Galenstraat geven aan geen reguliere screeningen meer te doen. In 

voorbereiding op aankomende dakloosheid verwezen wij een man naar de Jan van Galenstraat voor 

een screening MO/BW, die daar te horen kreeg dat er enkel gescreend wordt voor toegang tot de 

tijdelijke nachtopvangen. Op aandringen van de MDHG werd deze man bij uitzondering, omdat het 

toevallig rustig was bij de JVG, alsnog gescreend. 

Wij zijn van mening dat de reguliere screeningen zo veel mogelijk door moeten gaan. Reeds voor de 

coronacrises waren er in het begin van de keten onacceptabele wachttijden, die niet verder dienen 

op te lopen. 

Meer alcohol- en middelengebruik 

Deemoedigheid onder daklozen slaat toe, wat zich uit in toenemend middelen- en met name 

alcoholgebruik. Het Straatpastoraat geeft aan veel gematigde drinkers tegen te komen die zich in 

laveloze staat bevinden. Gevraagd naar de redenen hiervoor worden de gevolgen van de 

coronacrises aangegeven: het ontbreken van dagactiviteiten en geen zicht op concrete 

verbeteringen in de huidige dakloze situatie. 

Het Drugspastoraat spreekt met name bewoners van woonvoorzieningen en constateert dat “het 

leven met corona” tot een meer agressieve houding leidt. Dit beeld wordt ons bevestigd door 

woonbegeleiders. 

Verkrijgbaarheid methadon 

De slechte verkrijgbaarheid van methadon voor mensen buiten de reguliere programma’s begint 

voor meer problemen te zorgen. Bij Amoc zien ze veel mensen die zich hierdoor ziek voelen. We 

dringen aan op een snel plan voor laagdrempeligere verstrekking van methadon, zoals ook in 

bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk het geval is. 

(https://www.theguardian.com/politics/2020/apr/08/methadone-to-be-handed-out-without-

prescription-during-covid-19-crisis ) 



   
 

   
 

Prijzen en verkrijgbaarheid drugs 

De straathandel lijkt grotendeels te zijn verdwenen. Bestellingen gaan -zoals voor gewortelde 

gebruikers eigenlijk al lange tijd het geval is- via 06-dealers. Er zijn verschillende geluiden over de 

prijsontwikkeling van drugs. Een deel van de gebruikers zegt een prijsstijging nog niet te zien, maar 

wel te vrezen. Andere basecokegebruikers geven aan dat 06-dealers niet meer voor reguliere 

bestellingen van 5 of 10 euro komen en klagen over kleinere hoeveelheden die duurder zijn 

geworden. Dit frustreert met name omdat het gebruikelijke hosselen (klusjes, bedelen, krantjes 

verkopen etc) in deze periode niet veel oplevert wegens het gebrek aan mensen/toeristen op straat. 

Gebruikers klagen tevens dat de kwaliteit naar beneden is gegaan. Een kanttekening hierbij is dat 

dergelijke klachten over de samenstelling van dope in het verleden nog wel eens ongegrond bleken 

te zijn en meer afhankelijk waren van de omstandigheden waarin de drugs gekocht en gebruikt zijn. 

Sluiting drugstestspreekuren 

De drugstestspreekuren van de GGD en Jellinek zijn momenteel vanwege de coronamaatregelen 

gesloten. De ervaring  leert dat juist in tijden van onzekerheid en onrust veel van deze mogelijkheid 

gebruik werd gemaakt. 

Het telefoonnummer voor niet-acute gezondheidsklachten werd tijdens de op de GGD-site 

aangegeven tijdstippen verschillende keren niet opgenomen, bleek uit steekproeven van August de 

Loor (Adviesburo Drugs). 

Het besluit om tot sluiting over te gaan hangt nauw samen met de locaties van de 

drugtestspreekuren. Het onderstreept het belang om drugstestspreekuren bij een onafhankelijke 

partij onder te brengen, zoals eerder al door De Loor werd bepleit. 

Coronaopvang Amsterdam 

De afgelopen weken zijn verschillende opvanglocaties geopend en zitten ondertussen alweer vol 

(Transformatorweg, sporthallen Zuid en Nieuw-West). Nieuwe locatie Callandlaan is deze week 

geopend, nog niet vol (zo’n 45 personen). 

Er wordt scherp gehandhaafd op alcohol- en druggebruik in de nachtopvang. Er worden mensen 

geschorst die daarom de nacht buiten moeten slapen. Bijkomend probleem: door het gebrek aan 

methadon worden mensen ziek en kiezen daarom eerder voor gebruik. 

We herhalen ons pleidooi dat binnen de nachtopvang mogelijkheden moeten komen om te 

gebruiken. (Bijvoorbeeld in een daarvoor aangewezen kleedkamer in een sporthal.) Zolang dit niet 

het geval is, pleiten we voor in ieder geval een tolerantere houding ten opzicht van gebruik. 

Studenten 

Bureau straatjurist krijgt de laatste weken veel telefoontjes van verontruste studenten (uit het hele 

land). Veel studenten lukt het niet om financieel rond te komen nu door corona hun bijbaantjes 

(veelal in de horeca) zijn gestopt. Ze kunnen hun huur niet meer betalen en beëindiging van het 

huurcontract dreigt. De studenten geven aan dat het CJIB niet meewerkt of meedenkt. 



 

   
 

Briefadressen 

Bureau straatjurist ziet een duidelijke toename naar vragen rondom briefadressen. Tijdelijke 

adressen/inschrijvingen worden stopgezet en procedures duren te lang. Mensen die zicht hebben op 

een baan verliezen deze weer omdat de inschrijving niet in orde was.  

Een positief element is dat mensen op dit moment niet meer verplicht zijn iedere week hun post op 

te halen, aangezien dit veel praktische problemen kan opleveren. Desondanks hebben wij vorige 

week nog iemand gehad wiens uitkering was stopgezet vanwege het niet ophalen van de post. Dit is 

ondertussen weer rechtgezet. 

Onrust en onvrede tussen verschillende ‘groepen daklozen’ 

De handelswijze bij de sluiting van de winteropvang heeft tot de nodige onvrede en onrust geleid. 

Met name de groep Oost Europeanen was even op ramkoers. Inmiddels is dat met de uitbreiding 

van de opvang (ook voor hen) weer een beetje tot rust gekomen. Het feit dat ongedocumenteerden  

per brief werden doorverwezen naar de  opvang bij sporthallen Zuid, maar de overige daklozen -

zelfredzaam/ Oost Europeaan- mondeling en op dat moment nog zonder alternatief (buiten 

terugkeer naar eigen land) de deur werden gewezen, viel  niet in goede aarde. 

Aansluitend hierop: 

De groep dak- en thuislozen die dagelijks bij Huis van de Wijk de Meeuw in Noord komen voor 

dagbesteding en een maaltijd, mogen daar nu enkel nog de maaltijd in een plastic bakje halen of een 

kop koffie, waarna ze gelijk het pand dienen te verlaten. De dagbesteding is gestopt. 

De groep ongedocumenteerden vanuit het Wereldhuis hebben in de Meeuw wel een onderkomen 

gevonden voor de uren tot 15:00 en mogen daar in die uren wel verblijven en een maaltijd eten. 

Deze week leidde dit tot ruzie tussen medewerkers en enkele dak- en thuislozen van het buurthuis 

en de ongedocumenteerden. Er is onbegrip bij de oorspronkelijke bezoekers van het buurthuis en er 

ontstaat een rare wij/zij situatie. De dak- en thuislozen geven aan zich onbegrepen en gepasseerd te 

voelen. Dit soort veranderingen dienen zorgvuldig plaats te vinden, anders volgt er onherroepelijk 

onrust. 


