


Vind je het onredelijk dat er met jouw grondrecht op veilig onderdak geen 
rekening gehouden wordt? 

Ben je boos omdat speculanten van de woningnood profiteren en de 
overheid maar doet alsof haar neus bloedt?

Daarin sta je niet alleen. 

In Amsterdam staan een kleine 50.000 mensen op de wachtlijst voor een 
goedkope huurwoning. Omdat er met een wachttijd van ruim 10 jaar 
rekening gehouden moet worden, nemen velen niet eens de moeite om 
zich in te schrijven. Op korte of langere termijn een betaalbare woning 
vinden valt dan ook zwaar tegen.

Wil je weten welke mogelijkheden je hebt? Kom langs tijdens het 
Kraakspreekuur Oost op dinsdag in Joe’s Garage vanaf 20u.

Kraakspreekuur Oost Joe’s garage
Elke dinsdag vanaf 20u Pretoriusstraat 43
ksuoost@squat.net http://ksuoost.squat.net
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