
 

 

Gezocht: Vrijwilligers voor digipunt! 

De Lage Drempel VZW is al sinds 2000 een armoedevereniging in Mechelen.  Als 
vrijwilligersvereniging brengen we  via dagelijkse ontmoetingen in onze lokalen mensen in 
armoede samen met mensen niet in armoede. Voor deze ontmoetingsruimte zoeken we  

vrijwilligers met sterke digitale vaardigheden. 

Het digipunt zoekt behulpzame vrijwilligers 

Iedere zaterdagvoormiddag van 9u tot 12u is ons digipunt open. Computers en tablets zijn 

beschikbaar. Smartphones worden meegebracht. Iedereen met digitale vragen kan hier 

terecht voor advies en assistentie. Voor veel mensen in armoede is de digitale wereld nog 

onbekend terrein. Door digitale vragen van mensen in armoede samen met hen te 

beantwoorden, leren ze zelf stap per stap zelfredzaam te worden, ook in de digitale wereld. 

Hoe moet ik mijn meterstanden doorsturen? Hoe kan ik een mailadres aanmaken? Hoe log ik 

in op de Smartschool van mijn kinderen? Hoe maak ik digitaal een afspraak bij de dokter of 

Huis van de Mechelaar? De vrijwilligers die we zoeken helpen hierbij!  

Wat bieden we? 

 Een uitlaatklep voor je digitaal talent en bereidheid om kansarmen te helpen 

 Waardering vanuit de doelgroep (mensen in armoede) 

 Een open ontmoetingsruimte in een familiale sfeer 

 Vrijwilligersverzekering 

 

Wat vragen we? 

 Je kan je vrij maken op zaterdagvoormiddag tussen 9u00 en 12u00. 

 Je bent goed thuis in de digitale wereld (PC, tablet, smartphone-programma’s)  

 Je kan met een open geest actief luisteren naar de digitale vraag. 

 Je heb begrip voor het tempo van de doelgroep. 

 Je bent sociaal vaardig en enthousiast. 



 Je zet samen met de hulpvragen de nodige stappen om de digitale vraag te 

beantwoorden (emancipatorisch werken!) 

 Je bent tactvol en gaat vertrouwelijk om met informatie 

 Aanwezigheid op de maandelijkse vrijwilligersvergadering is wenselijk 

 

Hoe selecteren we onze vrijwilligers? 

We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Daarin vertellen we je meer over De Lage 

Drempel VZW en peilen we naar je interesses en verwachtingen. 

Interesse? Aarzel niet om contact op te nemen! 

015/34 43 77 of via mail: delagedrempel@telenet.be of website 

http://www.delagedrempel.be/contact/ 
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