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deuren
gaan 
open

wanneer
andere 
sluiten

vrijdag 17:00 - 23:00
zaterdag 17:00 - 23:00
zondag 17:00 - 23:00

Het Lichthuis
Amsterdam

“Ze zitten er niet mee als je niet helemaal goed kan 
verwoorden of er iets aan de hand is en zo ja wat dan, 

ze accepteren gewoon hoe je bent op dat moment.”

“Als ik hiernaartoe fiets dan heb ik een heleboel 
dingen aan mijn hoofd, dus eigenlijk kom ik al moe 

binnen, maar als ik dan hier weg ga dan is het 
omgedraaid, dan heb ik weer energie en mijn 

hersens zijn weer even gereset zeg ik dan.”

“Een plek waar je zonder verplichtingen kan zijn 
en toch kan ontspannen […] ze zitten je niet op je nek, 

maar laten je wel merken dat ze het 
waarderen dat je er bent.”

“Een tweede huiskamer, maar wel voor nood.”

Het Lichthuis
Amsterdam
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Het Lichthuis
Amsterdam
In de weekendavonduren is psychische hulp  
vaak alleen beschikbaar in een noodsituatie.  
Om het niet zover te laten komen, is er in  
Amsterdam Het Lichthuis: een plek om even 
op adem te komen, zonder behandeling of 
programma.

Je treft er medewerkers en lotgenoten, zij 
bieden een luisterend oor, aandacht en afleiding. 
Zo ondersteunen we elkaar als de spanning of 
angst oploopt en je er alleen even niet meer  
uitkomt.

MEDEWERKER AAN HET WOORD

Openingstijden

vrijdag 17:00 - 23:00

zaterdag 17:00 - 23:00

Zondag 17:00 - 23:00

Contactgegevens
06 213 788 45 (ma t/m vr 9:00 - 17:00)

info@lichthuisamsterdam.nl

www.lichthuisamsterdam.nl

Sarphatistraat 41

1018 EW Amsterdam

06 2137 8845 

(vr t/m zo 17:00 - 23:00)

Onze locaties

Witte de Withplein 5

1057 XN Amsterdam

06 1977 3550 

(vr t/m zo 17:00 - 23:00) 

Statenjachtstraat 834

1034 GJ Amsterdam

06 1112 4435

(vr t/m zo 17:00 - 23:00) 

Amsterdam 
Oost 

Amsterdam 
West

Amsterdam 
Noord

“Wij bieden ondersteuning, 
door er simpelweg te zijn.”

Eten en drinkenCommunity Of stil zijn...Praten

Wanneer kom je 
naar Het Lichthuis?

•  Je voelt je kwetsbaar door een heftige 
 gebeurtenis (bijvoorbeeld ziekte of overlijden 
 van dierbaren) 

• 
Problemen dreigen je boven het hoofd te 

 groeien (zoals schulden, last van buren, 
 eenzaamheid) 

• Je probeert nuchter te blijven, maar bent bang 
 om terug te vallen 

• Na een opname vind je de overgang naar huis   
 moeilijk 

• Je bent begonnen met nieuwe medicatie of 
 behandeling en dat geeft spanning

“Bezoekers gaan hier altijd 
iets luchtiger naar buiten,  

dan toen ze binnenkwamen.
En ik zelf eigenlijk ook.”

Wil je kennis maken
met Het Lichthuis? 

Plan een kennismakingsgesprek in of bel en ontdek of 
Het Lichthuis Amsterdam iets voor jou kan betekenen.

Plan een gesprek in door te mailen naar:
info@lichthuisamsterdam.nl 

Bellen en/of Whatsappen kan ook: 
06 213 788 45 


