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6.  Steun op Maat –  
het project dat focust op kwetsbare gezinnen 

 

Inleiding 

Steun op Maat is een project van en door De Lage Drempel VZW, gesubsidieerd door het 

Sociaal Huis Mechelen en Welzijnszorg. 

Steun op Maat biedt ondersteuning aan aan kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0 en 

12 jaar.  Gezinnen die door omstandigheden in een kwetsbare situatie terecht komen 

(scheiding, werkloosheid, (langdurig) ziekte, verhuis), leven vaak sociaal geïsoleerd en 

kunnen niet of weinig terugvallen op steun van vrienden of familie.  Het is zwaar om 

problemen en de bijhorende zorgen alleen te dragen en dit zorgt voor stress.  Als een gezin 

langdurig onder stress staat, heeft dit ook gevolgen voor de kinderen in dat gezin, hun 

ontwikkeling en schoolprestaties.  Daarom wil Steun op Maat snel ingrijpen zodat de 

kinderen minder last ondervinden van de moeilijke (financiële en/of sociale) gezinssituatie. 

Steun Op Maat zet sinds 2016 in om kwetsbare gezinnen te versterken en ondersteunen op 

twee manieren: 

 1-op-1 steunrelaties met gezinsondersteunende vrijwilligers die inspelen op de 

individuele noden van het gezin.  Deze vrijwilligers worden door Steun op Maat 

gerekruteerd, opgeleid en begeleid tijdens de periode waarin ze in een gezin ingezet worden 

op basis van intervisiemomenten, individuele opvolgingsgesprekken alsook een aanbod van 

vormingen aangeboden door onze partners; 

 groepsbijeenkomsten met ouders (alleen) en/of kinderen om elkaar te versterken, 

activiteiten te organiseren en talenten te ontwikkelen.  De groepsmomenten zijn informeel 

en meer gericht op het samen zijn en vriendschappen opbouwen. De groepsactiviteiten 

worden ondersteund door ervaringsdeskundigen in verschillende disciplines (opvoedkunde, 

naai-atelier, gezinsagogiek) en zijn gebaseerd op de interesses van de ouders (mama's en 

papa's zelf). 

In het onderstaande verslag worden verwezenlijkingen van 2016 alsook plannen om de 

werking verder uit te bouwen en te professionaliseren voor 2017 voorgesteld. 

 

 

6.1.  Actie 1: project Steungezinnen 2014 – 2016 

 

Op basis van de convenant dat De Lage Drempel sinds 2014 heeft met het Sociaal Huis 

betreffende het ondersteunen van kwetsbare gezinnen in de bestrijding van kinderarmoede, 

en de ervaringen uit voorgaande jaren, worden jaarlijks 10 steunrelaties 

opgestart/onderhouden tussen een vrijwilligster en een kwetsbaar gezin.  De gezinnen die 



Jaarverslag Steun op Maat als onderdeel van het jaarverslag 2016 van De Lage Drempel    pag.3/10 

aangemeld worden bij Steun op Maat komen van verschillende doorverwijskanalen (Sociaal 

Huis, CKG Wel en Wee en andere, CAW, Opvoedingswinkel en andere).  In 2016 waren er 

een 30-tal gezinnen aangemeld, waarvan de meesten reeds meerdere jaren deel uitmaken 

van Steun op Maat.  Van deze gezinnen zijn er 20 gezinnen die eind 2016 actief beroep doen 

op Steun op Maat.  De andere gezinnen zijn Steun op Maat ontgroeid om meerdere redenen 

(verhuis naar andere gemeente, verbetering van de familiale situatie, en ontgroeien van 

Steun op Maat omdat de kinderen tieners zijn).  De gezinnen bestaan voor 75% uit 

allochtonen.  De verhouding een-ouder gezinnen/twee-ouder gezinnen is 1/1, met 1 

vaderlijk een-oudergezin.  Het aantal kinderen varieert van 1 tot 4 (drie gezinnen met twee 

kinderen, drie gezinnen met 3 kinderen en twee gezinnen met vier kinderen, alle andere zijn 

een-kindsgezinnen).  De meeste kinderen hebben een leeftijd tussen 6 en 12 en gaan naar 

de lagere school.  Drie gezinnen hebben kinderen tussen 3 en 6 jaar (kleuterschool) en naast 

twee gezinnen uit deze groep heeft ook nog een ander gezin ook kinderen in de 

leeftijdscategorie van 0 tot 3 jaar. 

Hoewel de meeste nadruk blijft gaan naar de reguliere een-op-een steunrelaties tussen 

gezinnen en vrijwilligers, wordt sinds dit jaar ook sterk ingezet op organisatieversterkende 

en groepsondersteunende activiteiten.  Ze worden een na een hierna voorgesteld. 

 

 

6.1.1 Gezinsversterking: individuele steunrelaties 

In 2016 werden negen nieuwe steunrelaties opgestart.  Van deze negen relaties werd 1/3 

gedragen door stagiairs van Thomas More (lerarenopleiding). Zij werden allen ingezet bij 

allochtone gezinnen waar de kinderen een taalachterstand/zwakke resultaten op school 

hebben.  Andere steunrelaties focussen zich vooral op logistieke en sociale ondersteuning: 

bijvoorbeeld bij een mama met beperkingen en een papa met beperkte taalvaardigheid, 

assistentie bij communicatie met externe actoren (school, administratie, etc.) en gezelschap 

voor de thuisblijvende ouder die kan genieten van een gezellig babbeltje bij een kopje thee 

of koffie. 

Naar aanleiding van de hervorming van de opleiding zal in de toekomst niet op de instroom 

aan stagiairs kunnen gerekend worden.  Andere kanalen zullen moeten aangesproken 

worden.  Steun op Maat zal zich op drie vlakken heroriënteren om met deze verandering 

positief om te gaan: 

 meer inzetten op informatiedoorstroming en referentie naar bestaande initiatieven 

in de buurt / op school omtrent huiswerkbegeleiding (EHBH, en andere); 

 grotere inspanningen bij het rekruteren van vrijwilligers, met een meer algemene 

achtergrond versus de opvoedkundige achtergrond die tot heden sterk aanwezig is; 

 opstarten van samenwerkingsverbanden met andere hogescholen (agogiek, 

orthopedagogiek) om via die kanalen stagiairs voor steunrelaties aan te trekken. 

Voor 2017 zou Steun op Maat graag alle gezinnen die nog op de wachtlijst staan (elf 

gezinnen in December 2016) voorzien van een steunrelatie en/of een andere vorm van 

ondersteuning (groepsondersteuning of taalvaardigheidsondersteuning) zodat niemand het 
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gevoel heeft uit de boot te vallen en elk gezin op het einde van het jaar sterker in haar 

schoenen zal staan. 

 

6.1.2 Groepsbijeenkomsten: samen sta je niet alleen 

Naast gezinsondersteunende vrijwilligers, werd dit jaar een groepsondersteunende 

vrijwilligster, Annick Verstraelen, gerekruteerd.  Samen met de coördinator heeft zij het 

groepsondersteunend proces opgestart in Februari 2016; de eerste twee 

groepsbijeenkomsten waren verkennende gesprekken die voornamelijk focusten op: 

 kennismaking met elkaar (ook de gezinnen zagen elkaar soms maar voor de eerste 

keer) en bouwen aan vertrouwen door herkenning van een gelijkaardige 

thuissituatie, en 

 noden- en talenten-mapping om zo tot gemeenschappelijke punten en 

complementaire punten te komen; analyse van deze inventarisatie leidde tot de 

conclusie dat er gemeenschappelijke interesses zijn binnen de groep ouders, waarop 

verder gebouwd werd. 

Talenten Noden 

 meertaligheid  huiswerkbegeleiding 

 zelfzorg  vrije tijd – familietijd – eigen tijd: samen 

uitstappen maken 

 samen koken  balans werk / gezin – werkgelegenheid – 

voor- en  naschoolse opvang 

 beweging  nood aan back-up line, iemand waar je 

op terug kan vallen in noodgeval 

 creatief bezig zijn  luisterend oor,  

 tuinieren & natuur  wederkerigheid van hulpvragen: zelf ook 

iets bieden, niet alleen ontvangen 

 

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten en vanuit het standpunt van versterking van de 

eigenwaarde van mama's en papa's werd voornamelijk gekeken naar activiteiten die door 

ouders in de groep zelf zouden kunnen georganiseerd worden.  Vandaaruit ontstond het 

concept “SAMEN …” dingen doen met als eerste activiteit in Mei 2016 SAMEN koken... en de 

Sint-Romboutstoren beklimmen.  7 gezinnen namen deel (al dan niet met kinderen) waarvan 

er 5 de toren beklommen (andere kindjes waren te klein).  Dit principe (eerst samen koken 

en nadien een activiteit met en voor de kinderen doen) werd tevens herhaald in de 

Kerstvakantie van 2016-2017 en vindt veel aansluiting bij de gezinnen. 

 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar, kwamen reeds snel de bezorgdheden van de 

allochtone mama's naar boven: schoolprestaties en in het bijzonder leesvaardigheden en 

leesgierigheid bij de kinderen.  Vandaar het idee om tijdens de schoolvakanties extra in te 
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zetten op lezen.  In aansluiting op de Koffie's @ Steun Op Maat1, komen ouders ook tijdens 

de schoolvakanties een koffie of theetje drinken in De Lage Drempel, terwijl de kinderen 

ondertussen kennismaken met een nieuw boek aan de hand van verschillende methodieken: 

 In de eerste sessie (herfstvakantie) kwamen enkele kinderen vertellen over de 

boeken die ze het liefst lezen, een stukje voorlezen om zo de interesse van de 

andere kinderen (6) op te roepen. 

 In de tweede sessie (kerstvakantie) werd een bezoek gebracht aan de plaatselijke 

bibliotheek en het eerste hoofdstuk uit een taalboek voor 8-jarigen werd 

voorgelezen in de leeshoek van de bibliotheek.  Een vijftal kinderen namen deel. 

 

6.1.3 Werking van een organisatie gebaseerd op vrijwilligers 

Aangezien de steunrelaties van voorgaande jaren in dit jaar allemaal werden stopgezet 

(omwille van verschillende redenen met verandering in de gezinssituatie en verandering in 

de vrijwilligerssituatie als twee voornaamste) en er een grote pool aan vrijwilligers door de 

jaren heen is bijeengebracht, werd naar aanleiding van de grote drop-out een algemene 

bevragen gedaan bij de vrijwilligers.  Hieruit kon afgeleid worden dat vrijwilligers toch vaak 

met verkeerde verwachtingen beginnen aan een steunrelatie en hierdoor ontgoocheld al 

dan niet vroegtijdig stoppen.  Daarom zal in de nabije toekomst sterk ingezet worden op het 

ontwikkelen van aangepaste procedures voor rekrutering, selectie, en retentie (onder 

andere: vorming en begeleiding/coaching).  Deze procedures zullen ontwikkeld worden in de 

eerste helft van 2017. 

 

Toen in September 2016, Griet Meuleman (coördinator Steun op Maat) ziek uitviel, kon 

Annick, tot nu toe vrijwilligster, onmiddellijk inspringen en in een coachingstraject de 

werking van Steun op Maat garanderen tot het einde van het jaar.  Met dit in het 

achterhoofd, werd een nieuwe vacature opgesteld voor een organisatie-ondersteunende 

vrijwilligster die kan dienen als terugvalbasis bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte.  

Een nieuwe vrijwilligster werd aangenomen met als taak de werking van Steun op Maat 

administratief en logistiek bij te staan en het functioneren te verbeteren. 

 

Tengevolge van het opstarten van de groepsactiviteiten, werden ook expert-vrijwilligers 

gezocht met specifieke expertise in een veld relevant voor de groepsbijeenkomsten, zoals 

bleek uit de nodenmapping.  Een kinder- en jeugdpsychiater is de eerste vrijwilligster die het 

groepsgebeuren mee ondersteunt vanuit haar professionele ervaring. Dit leidde tot de 

opstart van de eerste groepsversterkende activiteit: “Opvoeden op Maat: hoe eigen-wijs 

                                                           
1 Koffie's @ Steun op Maat is een vrijblijvende wekelijkse bijeenkomst van ouders van de steungezinnen, om 

na het afzetten van de kinderen op school, elke dinsdag samen een tas thee/koffie te drinken en te 

luisteren naar wat mekaar bezig houdt.  De mama's en papa's vinden steun in het begrip en advies van 

andere ouders, en gegroeid als een vrijblijvende samenkomst (sinds Oktober 2016), nu reeds een vaste 

waarde in het programma van Steun op Maat. 
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ouder te zijn?”.  De praktische organisatie werd reeds in 2016 opgestart, de activiteiten 

zullen van start gaan vanaf januari 2017. 

Naargelang van het succes en de interesse van de gezinnen, zullen bijkomende activiteiten 

opgestart en uitgebouwd worden in de komende jaren. 

 

 

6.2.  Actie 2: engagement als partner Huis van het Kind 

 

Steun op Maat is partner en bestuurslid van het Huis van het Kind.  Door de specifieke focus 

op schoolgaande kinderen (3 tot 12 jaar) drukt Steun op Maat mee op de besluitvorming 

voor deze leeftijdscategorie – waar andere bestuursleden zich voornamelijk richten op de 

pre-schoolse kinderen (0 tot 3 jaar) (Kind & Gezin, De Nieuwe Weg, Samenlevingsopbouw – 

inloopteam).  In 2016 heeft Steun op Maat consequent deelgenomen aan 

bestuursvergaderingen, netwerkvergaderingen met partners en maakte het ook deel uit van 

de twee werkgroepen (onthaal en ontmoeting) die opgericht werden door Huis van het Kind 

om de werking verder uit te bouwen en te optimaliseren. 

 

Mede dankzij de goede samenwerking, wordt getracht voor toeleiding te zorgen naar de 

opvoedkundige vormingen aangeboden door de Opvoedingswinkel.  Door de moeilijke 

praktische belemmeringen voor de gezinnen (avonduren), is dit nog niet succesvol geweest. 

Ondertussen wordt er overlegd met de Opvoedingswinkel om te kijken of de aangeboden 

vormingsmomenten eventueel ook overdag zouden herhaald/aangeboden kunnen worden 

om zo toch het doelpubliek te bereiken.  Hier wordt zeker verder op ingegaan in 2017. 

 

 

6.3.  Actie 2: Lokaal netwerk Vrijetijds- en Cultuurparticipatie: personen in 

armoede 

 

Steun op Maat fungeert als draaischijf voor informatie afkomstig van het Lokaal Netwerk 

Vrijetijds- en cultuurparticipatie.  In tandem met De Lage Drempel zet Steun op Maat extra 

in om de kwetsbare gezinnen te informeren over het aanbod en hen te enthousiasmeren om 

deel te nemen aan de vrijetijds- en cultuuractiviteiten die in Mechelen worden aangeboden. 

 

In het bijzonder konden via Steun op Maat kinderen uit 3 gezinnen ingeschreven worden 

voor het muziekkamp dat door het Conservatorium in Mechelen voor de eerste keer 

georganiseerd werd in 2016.  Het is zeker de intentie om ook in 2017 hier opnieuw op in te 

zetten aangezien de deelnemende kinderen laaiend enthousiast waren over dit kamp. 

Daarnaast zet Steun op Maat ook in om kinderen in te schrijven voor hobby's die 

aangeboden worden tijdens het schooljaar.  Dankzij de bereidwillige samenwerking met 

CIRCOLITO die een vermindering van het lidgeld aanbiedt voor gezinnen met een UITPAS 

(waarbij zij 50% van het lidgeld voor hun rekening nemen omdat de stad Mechelen dit 
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aanbod nog niet heeft opgenomen in de UITPAS en dus de 40-40-20 regeling nog niet kan 

gelden), heeft Steun op Maat ook hier 1 gezin naartoe kunnen leiden. 

 

Naast het lokaal aanbod tijdens vakantie en vrije tijd, biedt Steun op Maat betaalbare 

vakantiebestedingen aan aan haar gezinnen via het Steunpunt vakantieparticipatie.  Hier 

worden kinderen ingeschreven voor sportkampen en kunnen ouders goedkoper deelnemen 

aan de verschillende type vakantieverblijven zoals aangeboden in de brochure van het 

Steunpunt. 

 

Naast het actief promoten van het bestaande aanbod, werd in 2016 ook in het bijzonder 

ingezet op: 

 het informeren van de Steun op Maat-gezinnen zowel als de bredere groep Mechelse 

gezinnen rond vrijetijdsparticipatie door het organiseren van een vrijetijdsmarkt in 

Tivoli (April 2016) waar een breed gamma aan organisaties hun aanbod aan 

activiteiten kwamen voorstellen; 

 het organiseren van eigen uitstappen (Mei 2016 – beklimming Sint-

Romboutskathedraal), en  

 het deelnemen aan de uitstappen die De Lage Drempel tijdens de zomermaanden 

organiseert (Juli 2016 – Gent met 4 gezinnen; Augustus 2016 – Leiden en Katwijk met 

6 gezinnen), tenslotte ook  

 de aanwezigheid op eindejaarsfeesten van De Lage Drempel: waar Steun op Maat de 

toon zette op zowel het Sinterklaasfeest met 20 kinderen en hun ouders; als het 

Kerstfeest waar 3 vrijwilligers en 3 gezinnen deelnamen en Steun op Maat de 

randanimatie voorzag door een muziek/dansquiz te organiseren voor de aanwezigen. 

Deze laatste activiteiten hebben niet alleen geleid tot een betere integratie van de gezinnen 

in de reguliere werking van De Lage Drempel maar ook tot een betere verstandhouding 

tussen beide groepen en hebben toenemend respect voor diversiteit en het anders zijn 

bewerkstelligd.  Dit zijn zeer belangrijke en niet te onderschatten resultaten die alleen maar 

extra bijdragen tot het versterken van de kwetsbare gezinnen daar zij zich nu ondersteund 

voelen niet alleen door de Steun op Maat-coördinatie maar door een gans netwerk van De 

Lage Drempel-bezoekers. 

 

 

6.4.  Samenwerking en overleg 

 

Een project als Steun op Maat kan niet overleven in isolement, daarom wordt sterk ingezet 

op partnerschappen en samenwerkingen binnen de stad, maar ook in mindere mate 

regionaal en nationaal.  De meest prominente partners en desbetreffende 

samenwerkingsverbanden uit 2016 worden hieronder voorgesteld: 
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6.4.1 Het Sociaal Huis Mechelen/de stadsdiensten 

 Opvoedingswinkel/Huis van het Kind 

De desbetreffende organisaties werden reeds hierboven in paragraaf 6.2. besproken en 

worden hier niet hernomen. 

 

 Overleg rond 1 euro-maaltijden 

Steun op Maat heeft deelgenomen aan de overlegvergaderingen rond de 1-euromaaltijden 

die de stad aanbiedt aan kinderen onder de 12 jaar met UITPAS-tarief.  Bij de beslissingen 

was het steeds de intentie om de gezinnen op een adequate manier te vertegenwoordigen 

en nadien terugkoppeling te geven zodat Steun op Maat-gezinnen degelijk geïnformeerd zijn 

en van dit initiatief kunnen genieten.  Daarom werd ook in het voorjaar een bijeenkomst 

georganiseerd met vrijwilligers en gezinnen in de Refuge.  Dit om alle betrokken partijen de 

mogelijkheid te bieden de Refuge en hun lunch-aanbod te doen leren kennen. 

Daarnaast is vanaf 1 september afgesproken dat op woensdag Steun op maat-gezinnen in de 

Refuge gaan eten.  Dit resulteerde tussen 1 september en 31 december in een wekelijkse 

bezetting van ongeveer 10 mama's, papa's en kinderen die daar hun lunch nemen. 

 

Steun op Maat heeft voor 2017 ook de opvolging voorzien rond de thuisleveringen met 1-

euromaaltijden en heeft 6 gezinnen mee ingeschreven in het pilootproject dat uitgaat van  

het Sociaal Huis Mechelen. 

 

 UITPAS met verhoogde tegemoetkoming 

In samenwerking met De Lage Drempel, werden gezinnen van Steun op Maat geïnformeerd 

over de UITPAS 2016, alsook de hernieuwde Mechelse UITPAS 2017 (met een infosessie 

georganiseerd in De Lage Drempel).  Individueel werden enkele gezinnen begeleid bij het 

aanvragen van hun UITPAS bij UIT Mechelen (2016 en 2017), andere werden via toeleiding 

en e-mailcommunicatie op de hoogte gebracht.   

Bijna alle gezinnen van Steun op Maat hebben in 2016 gebruik gemaakt van de UITPAS, 

zowel voor individuele activiteiten als voor groepsactiviteiten onder begeleiding van Steun 

op Maat. 

 

 Jeugddienst & Mechelen Kinderstad 

Steun op Maat onderhoudt een nauwe samenwerking met de Jeugddienst Mechelen. 

Activiteiten van de jeugddienst worden steevast gecommuniceerd naar de gezinnen via de 

verschillende kanalen (email, Facebook).  Ook wordt er sterk ingezet op deelname aan de 

ZAP-activiteiten tijdens schoolvakanties. 

 

In 2016 was er ook een goede samenwerking met Mechelen Kinderstad: 

 Steun op Maat heeft met enkele gezinnen een bezoek gebracht aan het Kinderstrand 

op de Grote Markt in Augustus 2016; 
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 Steun op Maat heeft een uitnodiging gekregen voor 30 deelnemers (8 gezinnen) om 

een bezoek te brengen aan de Sint-fabriek in het stadhuis op zaterdag 26 november 

en zaterdag 3 december 2016. 

Individuele gezinnen waren ook aanwezig op de Speeldag van Mechelen Kinderstad in Mei 

2016, waar ze mekaar tegenkwamen en samen de namiddag doorbrachten. 

 

 Buurtsportwerking 

Dankzij de goede samenwerking tussen Steun op Maat en buurtsportwerking, krijgen de 

gezinnen eerste-hand informatie omtrent de sportactiviteiten (al dan niet betalend) die in de 

buurten en wijken georganiseerd worden tijdens schoolvakanties.  Tijdens de kerstvakantie 

heeft Steun op Maat deelgenomen aan de multi-sportdagen van buurtsportwerking op de 

Winketkaai, met een deelname van een 7-tal kinderen verspreid over de 3 georganiseerde 

dagen (-12jarigen).  De respons van de gezinnen was zeer positief en kinderen waardeerden 

voornamelijk dat ze konden kennismaken met een breed gamma aan nieuwe sporten 

(Capoeira, Thaibox, Basketbal, Zwaardvechten, etc.).  Vooral de meisjes waren laaiend 

enthousiast om op een rustige manier kennis te kunnen maken met toch wel niet voor de 

hand liggende gevechtssporten zonder storende jongens die “zich dan altijd moeten 

bewijzen”. 

 

6.4.2. Lokaal Overleg Platform: Kansen voor kinderen (voorheen: onderwijs & 

armoede) 

Het Lokaal Overleg Platform (LOP) Kansen voor kinderen verzamelt actoren uit zowel het 

onderwijs als de welzijnssector rond thema's die met armoedebestrijding te maken hebben.  

In het bijzonder zet men in op het organiseren van activiteiten die de verstandhouding 

tussen personeel uit het onderwijs en de situatie van kinderen in armoede (vertegen-

woordigd door mensen uit de welzijnssector) kunnen verbeteren. 

Sinds de opstart in 2016, is Steun op Maat aanwezig in dit overlegplatform met één 

vertegenwoordiger, naast de vertegenwoordiger van De Lage Drempel, en participeert actief 

aan het uitdenken en organiseren van de activiteiten. 
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6.5.  Toekomstplannen voor 2017 

 

Door de toenemende aandacht die zowel nationaal als lokaal gegeven wordt aan kinder-

armoede en de negatieve gevolgen op ontwikkelingskansen en toekomstige vooruitzichten 

voor de Vlaamse jeugd, is het idee zich aan het ontwikkelen om het project Steun op Maat in 

2017 te doen uitgroeien tot een breed programma.  De Lage Drempel wil zich sterk maken 

door: 

 

 in 2017 minstens tien nieuwe steunrelaties op te starten ter ondersteuning van 

kwetsbare gezinnen in Mechelen, de buddywerking blijft m.a.w. de corebusiness van 

Steun op Maat; 

 ouders (en kinderen) ook te versterken door groepsbijeenkomsten en activiteiten te 

ontwikkelen mét, voor en door de steungezinnen zelf; 

 kinderarmoede als maatschappelijk onrecht onder de aandacht te brengen en een 

eigen specifieke visie en strategie voor Steun op Maat te ontwikkelen die 

toekomstige activiteiten zal richting geven; 

 het blijven wegen op beleidsbeslissingen door op lokaal vlak aanbevelingen te 

formuleren naar beleidsmakers toe en de doelgroep te vertegenwoordigen op 

verschillende platformen (o.a. LOP Kansen voor kinderen, KAN, bestuur Huis van het 

Kind). 

 

Daarnaast wil Steun op Maat de komende 12 maanden ook inzetten op de volgende punten: 

 formaliseren van de taalontwikkelingskansen die in Mechelen reeds aanwezig zijn 

door deze op consistente manier in kaart te brengen en het doelpubliek hieromtrent 

te informeren (brochures, website, Facebook-groep, …) en doorverwijzen; 

 structureren van het aanbod rond huiswerkbegeleiding en taalvaardigheden voor 

kinderen (gekoppeld aan nauwe samenwerking met Thomas More en de lagere 

scholen van de begeleide gezinnen) in samenwerking met de stad Mechelen (EHBH); 

 zoeken naar oefenkansen Nederlands voor zowel ouders als kinderen 

 

Hiermee hoopt Steun op Maat het huidige projectmatige aanbod te institutionaliseren door 

een meer structurele inbedding in De Lage Drempel, die reeds sinds 2016 van start is gegaan 

en daarmee voorloper te zijn in de strijd tegen kinderarmoede. 

 


