
	
 
De wereld tent is van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 van 15.30 	
in de eerste twee weken van augustus 2018 open. 

 
Aankomende twee weken is het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie dicht vanwege een 
‘Summer Break’. Amsterdam City Rights signaleert dat een aantal ongedocumenteerden zich 
afvraagt waar ze de komende twee weken naartoe moeten, als ze om 9.00 u. de Bed-Bad-Brood 
moeten verlaten en op straat staan. Wereldhuis is de dagopvang voor veel ongedocumenteerden 
uit de BBB. Ook wordt op donderdag 2 augustus een van de Wij Zijn Hier  groepen ontruimd. 
Mensen hebben een plek nodig voor om naar de w.c. te kunnen gaan, te kunnen drinken en eten. 
Het gedwongen straatleven jaagt mensen op. Er heerst een gevoel van onveiligheid. 

 
Amsterdam City Rights is na overleg met de beheerder van het terrein van de Diaconie 
(ongedocumenteerden gaven zelf aan in de tuin te blijven zitten tijdens de Wereldhuis sluiting > tuin 
is veilig gebied > kerk terrein) in de eerste twee weken van augustus tussen 10.00 en 15.30 u. bij 
de ingang tussen Nieuwe Herengracht 18 en 20 in de Tuin van de Protestantse Diaconie (Mission 
District in wording) aanwezig met een tent, w.c.’s en voorzieningen: 
maandag 30 juli t/m vrijdag 3 augustus 
maandag 6 t/m 11 augustus 
We zorgen voor een dagelijks lunch, gesprekken, doorverwijzingen, activiteiten en sanitaire 
voorzieningen zoals twee w.c.’s in de tuin van de Diaconie. 

 
Dokters van de Wereld sponsort een van de twee w.c.'s; we kunnen koken in de keuken van IOM, 
helpen Caritas en the Newest Art Organization met het financieren en maken van maaltijden, 
hebben we financiële bijdragen van particulieren ontvangen. Mission District in actie! 
 
De Wereld Tent brengt organisaties en Amsterdammers die willen bijdragen samen! 

 
Amsterdam City Rights is een groep ongedocumenteerde en gedocumenteerde Amsterdammers 
die hecht samenwerken als team. Dit team signaleert de noden van ongedocumenteerden in de 
stad en neemt actie. Ongedocumenteerden staan op dit moment nog steeds op straat, 
ondanks de nieuwe coalitie die het voornemen hebben 24-uurs opvang te ontwikkelen.  
 
https://www.facebook.com/events/294393124460370/  
@amsterdamcityrights 
mail@amsterdamcityrights.org 
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