
STEUN OP MAAT
biedt ondersteuning aan kwetsbare gezinnen met kinderen

Gezinsondersteunende Vrijwilligers

Steun Op Maat is een buddywerking en groepswerking van de Lage Drempel VZW, met focus
op de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. De Lage Drempel VZW is op haar beurt een

erkende vereniging waar Armen het Woord Nemen. Voor het project Steun Op Maat zoeken
we vrijwilligers.

Wil je er zijn voor kwetsbare gezinnen met kinderen?

Kan je je inleven in de leefsitua e van kwetsbare gezinnen met kinderen?

Wil je onze professionele kracht ondersteunen?

Dan is vrijwilligerswerk bij Steun op Maat iets voor jou!

Wat bieden we?

 Professionele ondersteuning
 Vorming en kans op persoonlijke groei
 Flexibiliteit
 Aandacht voor je eigen planning en verwach ngen
 Vrijwilligersverzekering

Je taken?

 Je bezoekt het gezin aan huis op regelma ge en langdurige basis
 Je steekt het gezin een handje toe in het huishouden
 Je helpt sporadisch met het huiswerk en helpt bij vertaling naar het Nederlands
 Je staat de ouders bij in hun rol als opvoeder 
 Je biedt een luisterend oor aan het gezin
 Je denkt mee met het gezin over de vragen die zich stellen en probeert samen 

antwoorden te vinden

Wie zoeken we?

Je vindt dat armoede niet thuis hoort in onze maatschappij en dat iedereen gelijke kansen 
verdient.  Je bent iemand die een verschil wil maken in je eigen stad.  Waardeoordelen over 
de situa e van kwetsbare gezinnen zit niet in je genen.  Je vindt  je leefwereld verruimen een
verrijking van je leven. 



 Je beschikt over een open geest  en je wil een buddy zijn net als een goede buur of vriend 
van een Mechels gezin.  Je bent ervan overtuigd dat gezinnen de bouwsteen zijn van onze 
maatschappij en wil meewerken aan de oplossing.

Wat vragen we?

 Je engageert je om minstens gedurende 6 maanden regelma g contact te hebben  
met ‘jouw’ gezin 

 Je kan snel inzicht verwerven in de wereld van kwetsbare gezinnen
 Je bent 21+ en uit Mechelen
 Je neemt deel aan de 2-maandelijkse bijeenkomsten met andere vrijwilligers om 

ervaringen uit te wisselen
 Inlevingsvermogen 
 Voldoende emo onele stabiliteit
 Een groot hart voor kinderen

Hoe selecteren we onze vrijwilligers?

We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Daarin vertellen we je meer over Steun op Maat
en peilen we naar jouw interesses en verwach ngen.

Interesse? Aarzel niet om contact op te nemen!

Griet Meuleman of Annick Verstraelen op 015/34.43.77 of via mail: 
griet.steungezinnen@gmail.com

Steun Op Maat is een project van De Lage Drempel: www.delagedrempel.be


