Nancy (35 jaar):
“De kindjes keken er zo naar uit; eindelijk
enkele dagen naar zee. Rap op Stap zorgde voor goedkope tickets en regelde het
vervoer. Top!”
Frederik (44 jaar):
“Nu kan ik eens vaker naar Planckendael
met mijn drie kinderen.”
Ashira (24 jaar):
“Dankzij Rap op Stap betaal ik maar 20%
van de kostprijs van een leuk evenement.
Zo kon ik voor 5,20 euro naar The Night of
the Proms.”

Spring eens binnen in ons kantoor voor
gratis advies. Je hoeft geen afspraak te
maken. Onze vrijwilligers verwachten
jou op dinsdagnamiddag tussen 14 en
17 uur!
De Lage Drempel vzw
Onze-Lieve-Vrouwestraat 43
2800 Mechelen
015 344 377
0470 294 237
rapopstap@delagedrempel.be
www.delagedrempel.be/rapopstap
www.facebook.com/delagedrempel

Rap op Stap Mechelen maakt deel uit van
de werking van De Lage Drempel vzw

Iedereen heeft recht op vakantie en
vrijetijdsbesteding, ook mensen met
een kleine portemonnee. Iedereen verdient het om er eens tussenuit te kunnen en de zorgen te vergeten. Daarom
werd Rap op Stap in het leven
geroepen.

Rap op Stap heeft heel wat voor jou in
petto. Je kan er terecht met al je vrijetijdsvragen over

Rap op Stap helpt mensen met een beperkt budget aan een leuke uitstap of
activiteit. Je kan er terecht voor vakanties, daguitstappen, culturele en sportactiviteiten.
Je kiest zelf met wie en wanneer je er op uit
wil trekken. Samen zoeken we naar wat bij
je wensen past.
De vrijwilligers helpen bovendien je uitstap
praktisch te plannen: de kostprijs berekenen
en geschikt vervoer uitzoeken. Van trein tot
verblijf, zij helpen jou op weg!

Rap op Stap is er voor iedereen die
•
•
•

recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming of
in het bezit is van een Mechelse
Uitpas met kansentarief of
in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling is..

Bovendien hoef je nergens bij aangesloten te zijn.
Wil je weten of je beroep kan doen
op Rap op Stap, stap dan ons kantoor binnen en we bekijken samen
wat de mogelijkheden zijn.

•

een betaalbaar verblijf aan zee, een
daguitstap naar een pretpark of de zoo,
een vakantie in de Ardennen, een citytrip
naar Brugge, een fietstocht, theater- of
museumbezoek, festival of concert…

•

lokale activiteiten of sport aan voordeeltarieven in Mechelen en omgeving.

