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Voorwoord 

In dit jaarverslag blikken we terug op 2018. Voor De Lage Drempel was dit een jaar met een 

personeelswissel in het voorjaar (Daevy Amerlynck verving Steven Vanhaegenberg als 

coördinator vanaf begin mei), meer uitgediepte samenwerkingsverbanden (met CBE Open 

School, met CAW BudgetInZicht, met Emergo-CGG, met RVT Pastel,…), een nagelnieuw 

project (Digipunt “de DigiDrempel” met steun van de Koning Boudewijnstichting), het 

verdiepen en grondiger structureren van het project Steun op Maat én vooral zeer veel 

diverse activiteiten en vormingen, de corebusiness van onze vereniging.  

Ook rond inspraak en participatie van mensen in armoede werden verdere stappen gezet. Zo 

werd er na de Plandag in augustus 2018 (over netwerking en diversiteit) een actieplan 

opgezet rond het bevorderen van sociale netwerking en meer diversiteit en interculturele 

communicatie in de dagelijkse werking van De Lage Drempel.   

Op inhoudelijk vlak is verder ingezet op vorming en informeren. Iedere donderdag tijdens 

het schooljaar werd er een infonamiddag georganiseerd, onze zogenaamde Doen!derdagen. 

De onderwerpen voor deze Doen!derdagen waren zoals vanouds heel divers, kwamen vanuit 

de mensen zélf, en werden veelal gegeven door professionele partners van De lage Drempel.  

Een aantal lopende projecten bleven deel uitmaken van onze werking: het Moestuinproject, 

de Herdenkingsdag voor Eenzame Uitvaarten op 21 maart, het Zangkoor en de Crea (wel 

vernieuwd) -waar bezoekers hun creatieve talenten kunnen botvieren- onze zomerse 

Babbelbar, het Vertelsalon, enz. We waren ook innovatief in 2018: in juni kregen we groen 

licht (en bijhorende subsidie) van de Koning Boudewijnstichting om ons project‘ de digitale 

drempel voorbij’ uit te bouwen, zodat we een laagdrempelig opleidingsaanbod en een open 

digipunt konden oprichten vanaf september. 

Voor het buddyproject Steun Op Maat was 2018 ook een jaar van verdere ontplooiing: naast 

de individuele buddytrajecten voor kwetsbare gezinnen, werden ook de groepsactiviteiten 

verbreed: naast de sessies Opvoeden op Maat en het verstelatelier, werden er ook aparte 

kinderactiviteiten georganiseerd en werden activiteiten van De Lage Drempel ( kooklessen, 

crea, …) opengesteld voor steungezinnen. Daarnaast werkten we verder aan het uitwerken 

van een gedegen vrijwilligersbeleid en nieuwe methodieken/instrumenten: o.m. een 

onthaalpakket voor nieuwe vrijwilligers, een nieuwe engagementsverklaring,... 

In de hoop dat dit u aanzet om dieper in dit jaarverslag te duiken, wenst De Lage Drempel u 

alvast veel leesplezier! 

 

Hedwig De Saeger         Daevy Amerlynck 

Voorzitter         Coördinator 
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1.Inleiding 

De Lage Drempel begon in oktober 2000 als een plaats waar mensen in armoede samen 

konden komen met vrijwilligers niet in armoede. In een klein appartementje op de 

Wollenmarkt werden voor de eerste keer de deuren geopend. Nu, ruim 18 jaar later, doen 

we dit nog steeds. Maar we groeiden en groeiden. Er kwamen meer bezoekers, meer 

vrijwilligers, de samenwerking met andere diensten werd intenser, de werking werd ook 

inhoudelijker. Er kwam een personeelslid bij, en we verhuisden naar een grotere ruimte in 

de Onze-Lieve-Vrouwestraat. We werden een Vereniging waar Armen het Woord Nemen 

(gesubsidieerd door Vlaanderen op basis van zes criteria) en een Welzijnsschakel 

(inhoudelijk ondersteund door Welzijnszorg). Maar bovenal zijn en blijven we een 

vrijwilligersvereniging die via een dagelijkse ontmoetingsruimte mensen in armoede 

samenbrengt met mensen niet in armoede om zo samen te strijden tegen armoede in 

Mechelen en daarbuiten. 

 

2. Armoede in Vlaanderen en Mechelen    

2.1 Een poging tot definitie 
 

Mensen belanden in armoede wanneer ze niet meer in staat zijn om te voorzien in hun 

basisbehoeften. Armoede kan bepaald worden in functie van het inkomen. Zo heeft de 

Europese Unie de armoedegrens per land vastgesteld op 60 % van het mediaan inkomen 

(het middelste inkomen van alle burgers van dat land). Voor België is dat €1.115/maand voor 

een alleenstaande en €2.341/maand voor een gezin met 2 kinderen. Ter vergelijking, het 

leefloon bedraagt momenteel € 910,52 voor een alleenstaande en € 1254,82 voor een 

tweepersoonsgezin … 
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Duidelijk is dat het leefloon (maar ook nog heel wat andere sociale uitkeringen en lage 

lonen) ver onder de armoedegrens liggen. Zij bestendigen de armoedesituatie van mensen. 

Armoedeorganisaties, vakbonden en sociale bewegingen vragen al jaren dat alle uitkeringen 

minstens opgetrokken worden tot de Europese armoedegrens. 

 

Maar armoede betekent ook “kansarmoede”.  Armoede is een veel complexer probleem 

dan alleen maar een gebrek aan inkomen. Wie in armoede leeft, zit verstrikt in allerlei 

vormen van sociale uitsluiting die ook nog eens op elkaar inwerken en elkaar versterken . De 

sociale rechten van mensen worden zo op verschillende levensdomeinen geschonden 

(inkomen, werk, gezondheid, huisvesting, onderwijs, …) en er worden hen “kansen” 

ontnomen.  Het wordt een “echt armoede-web “ waarin mensen gevangen zitten. Zoals 

armoede-expert Jan Vranken het omschrijft :  “Armoede is een netwerk van sociale 

uitsluitingen, dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve 

bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de 

samenleving, zodanig dat een kloof ontstaat die zij niet op eigen kracht kunnen 

overbruggen.” 

Enerzijds is er de materiële kloof: mensen vinden geen betaalbare, kwaliteitsvolle woning, 
stellen doktersbezoek uit, vinden moeilijk werk en kinderen uit kwetsbare gezinnen lopen 
een groter risico op schoolachterstand. Die materiële uitsluiting vormt de buitenkant van 
armoede.  
 
De binnenkant van armoede wijst anderzijds op menselijke gevolgen. Gebrek aan 
zelfvertrouwen, schaamte, een negatief zelfbeeld. Een armoedesituatie kan reële psychische 
schade veroorzaken, wat de zoektocht naar werk of naar een geschikte opleiding nog verder 
bemoeilijkt. 
 
Armoede kan je eigenlijk ook beschouwen als een soort “continuüm” gaande van  
tijdelijke /accidentele armoede of bestaansonzekerheid over langdurige (chronische) 
armoede binnen een gezin tot uiteindelijk kansarmoede.  
De armoede is transgenerationeel (‘over de generaties heen‘) geworden en wordt 
gedurende de persoonlijke levensloop intragenerationeel (‘binnen één generatie’)  
bestendigd.  
 
Dit gaat gepaard met allerlei uitsluitingsprocessen, die leiden tot een vermindering van 
kansen om zich persoonlijk en maatschappelijk te realiseren. Dit leidt onvermijdelijk tot 
apathie en defaitisme. Mensen in kansarmoede leven over het algemeen erg geïsoleerd, 
kunnen zo goed als nooit op voorspraak of hulp van invloedrijke vrienden of kennissen 
rekenen (beperkt sociaal kapitaal) en hebben beperkte cognitieve vaardigheden als gevolg 
van hun opleidingsdeficit (laag cultureel kapitaal). 
 

Hier proberen we vanuit onze rol als armoedeverenging sterk op in te zetten: door in te 
spelen op de (nog steeds aanwezige) zelfredzaamheid van de mensen in armoede en hun 
tegelijk een netwerk en vertrouwenspersonen aan te bieden, proberen we hen uit het 
armoedeweb te helpen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen.  De kloof tussen de armen en 
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de rest van de samenleving kan enkel duurzaam overbrugd worden wanneer de samenleving 
zélf het beschikbare economische, sociale en culturele kapitaal voor hen toegankelijk 
maakt, wat een fundamentele herinrichting van de samenleving veronderstelt. Enkel zo 
krijgt iedereen gelijke kansen op een volwaardige sociale positie en de daarbij horende 
rollen en status – evenals de mogelijkheid om volwaardige interacties en communicatie aan 
te gaan en om zelfwaarde te ontwikkelen. Hier kan De Lage Drempel de rol spelen van 
maatschappelijke katalysator om zo structureel en van onderuit zaken op het lokale en 
Vlaamse niveau te veranderen.  
 
2.2. Enkele harde cijfers  
 
Voor België bedraagt de armoedegrens € 1083 voor een alleenstaande en € 2.274 voor een 
koppel met 2 kinderen) (Universiteit Antwerpen, 2017).  
 
Zo’n 15% of 1.7 miljoen mensen leven in armoede in ons land. In Vlaanderen is dit 10,3 % 
terwijl in Brussel tussen de 27% en 40% van de mensen in armoede leven.  
 

In Mechelen leeft 15% van de inwoners in een huishouden met achterstallige betaling(en) 
wegens financiële redenen voor huishuur/lening, elektriciteit/water/gas/stookolie, 
aankopen op afbetaling, gezondheidsuitgaven, schoolkosten, kinderopvang en andere 
kosten. De stadsmonitor van Mechelen geeft daarnaast aan dat 3,1% van de Mechelse 

bevolking boven de 18 jaar te maken heeft met een overmatige schuldenlast. Daarnaast zien 
we dat er 12.8% van de mensen te maken hebben met een te lage werkintensiteit.  
 
Inkomensarmoede zegt echter niet alles. Daarom kan het ook interessant zijn om te kijken 
naar de subjectieve armoede: hoe schatten mensen zelf hun situatie in? 
In 2017 waren de cijfers rond subjectieve armoede voor Mechelen: 17% van de Mechelaars 

heeft het zeer moeilijk om “rond” te komen, 41% ervaart dat het lukt om rond te komen en 

42% zegt een comfortabel leven te hebben.  

De armoede in ons land is ongelijk verdeeld over de regio’s, maar ook over verschillende 
groepen. 

Kinderen en jongeren hebben een hogere kans op armoede.  
Voor alleenstaande ouders loopt het armoederisico op tot meer dan 1 op 3. 
Daarnaast zal wie laaggeschoold is, meer kans maken op armoede en is het al dan niet 
hebben van werk een zeer belangrijke factor. Hetzelfde geldt voor huurders.  
Ook mensen uit etnisch culturele minderheden hebben een zeer hoog armoederisico, vooral 
degenen met roots buiten de EU, dit loopt op tot meer dan 50%. 

 

2.3 Kinder- en gezinsarmoede halveren: is dit realistisch?  

 

Om armoede op een structurele manier aan te pakken en de generatiearmoede een halt toe 

te roepen, moeten we blijvend inzetten op de strijd tegen armoede van kinderen én van de 

gezinnen waarin ze opgroeien.  
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In België vinden we het hoogste armoederisico bij kinderen en jongeren jonger dan 18 j.         

( 18,8 %). Ongeveer één op 5 kinderen leeft dus in financiële armoede, met name kinderen 

in éénoudergezinnen en in grote gezinnen, kinderen van laagopgeleide ouders of van ouders 

van vreemde herkomst en kinderen in gezinnen waar bijna niemand werkt.  Vooral in die 

laatste groep nam de armoede toe ( 73 % in 2014).  De sociale minima voor gezinnen met 

kinderen volstaan ook meestal niet om hen uit de armoede te houden.   

12,4% van de kinderen in Mechelen in 2016 werd geboren in een kansarm gezin. Dit is een 

lichte daling, want in 2008 sprak men nog van 13,5%. De criteria die hiervoor zijn gebruikt 

zijn die van Kind en Gezin.     

Recente literatuur en onderzoek rond kinderarmoede toont ook aan dat de periode tussen 

nul en drie jaar cruciaal is voor de ontwikkeling van intellectuele, emotionele en sociale 

vaardigheden van jonge kinderen en het doorbreken van de armoedespiraal. Achterstanden 

die voor de geboorte of in de eerste levensjaren ontstaan, zijn later niet meer in te halen.  

Daarnaast blijven ongelijke toegang tot kinderopvang, ongelijke onderwijskansen en 

beperkte toegang tot gezondheidsvoorzieningen ook op latere leeftijd bepalend.  Ook het 

recht op huisvesting en het recht op vrijetijd en spel komen onder druk te staan in situaties 

van armoede.  

Kinderarmoede en de aanpak ervan kunnen echter niet los gezien worden van de 

armoedesituatie en de aanpak ervan bij de gezinnen waarin deze kinderen leven. We 

moeten dus niet alleen inzetten op toegankelijke diensten voor het jonge kind, maar ook op 

onder meer de levensomstandigheden van (aanstaande) jonge ouders en een aangepaste 

omgeving waar kinderen gelukkig kunnen opgroeien.  

Hier tracht onze project- en buddywerking Steun Op Maat rekening mee te houden: we 

focussen altijd op het volledige gezin (en hun netwerk), niet alleen op de kinderen.  Het 

aantal gezinnen dat door Steun op Maat wordt begeleid is in 2018 gevoelig gestegen, de 

noden zijn divers én hoog vanuit de gezinnen (en ook vanuit de vrijwilligers wordt meer 

expertise verwacht ). Als we in het recente bestuursakkoord van de Stad Mechelen “Samen 

voor een positief Mechelen” (dec. 2016) lezen dat “de strijd tegen kinderarmoede de 

absolute prioriteit is” (en dat de kinderarmoede tijdens deze legislatuur moet gehalveerd 

worden) juichen we dit natuurlijk toe. De  informele één-op- één zorg (één vrijwilliger op één 

gezin) lijkt ons cruciaal om de structurele maatregelen te laten slagen en verdient bijgevolg 

meer ondersteuning.  
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3. De Tafel van De Lage Drempel vzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armoedevereniging De Lage Drempel kan men symbolisch voorstellen als een tafel met vier 

inhoudelijke poten, een filosofisch tafelblad, wat extra verlengstukken en heel wat stoelen 

die bijschuiven aan de tafel. We houden hierbij rekening met de 6 criteria waaraan een 

Vereniging waar Armen het Woord voeren moet aan voldoen. 

De vier tafelpoten: 

1. Verenigen met heel wat vrijetijdsactiviteiten: 249 ontmoetingsmomenten met meer 

dan 5832 bezoeken per jaar, circa 50 vrijwilligers werken actief mee, ong. 295 unieke 

bezoekers zijn gekend bij ons. Er zijn zo’n 15 vrijetijdsactiviteiten per jaar, van 

toneelbezoek, tentoonstelling, daguitstappen tot concert. Dit vind je in hoofdstuk 4. 

2. Vorming en versterken, zowel praktische (computerlessen via de Digidrempel, 

maandelijkse kooklessen en de infonamiddagen o.a. over vooroordelen armoede, 

diversiteit, gemeenteraadsverkiezingen, eerstelijnszorg, lenen en kredieten,…) als 

persoonsgerichte vorming waaronder sessies rond mindfullness, verbindende 

communicatie, de kracht van stress, …maar ook ons zangkoor en de creatieve 

namiddagen. Ook het stadstuinproject  valt hieronder. Meer hierover in hoofdstuk 5. 

3. Vergaderen en verbeteren op ons maandelijks forum, de jaarlijkse plandag op 18/07, 

in 10 werkgroepen en de maandelijkse vrijwilligersvergadering. Verdere uitleg vind je in 

hoofdstuk 6. 
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4. Veranderen en verwezenlijken van de maatschappij en het armoedebeleid in overleg met 

het werkveld, ontvangen van groepen, scholen en diensten, infogesprekken, themagericht 

werken met onze mensen, lezingen, dossiers voorbereiden, actie van 17 oktober, 

samenwerkingen met anderen zoals CBE Open School, Mapplus regionaal, het KAN enz. De 

volledige uitleg kan je lezen in hoofdstuk 7. 

Geen van deze poten is belangrijker dan de andere en alle poten moeten aanwezig zijn. Het 

zou anders maar een wankele tafel zijn. Alle facetten krijgen voldoende aandacht in onze 

vereniging. 

Het tafelblad: 

De Lage Drempel gelooft erin dat niemand kiest voor een leven in armoede. Zowel 

individuele als maatschappelijke factoren bepalen dat hun leven zo gelopen is. De Lage 

Drempel gelooft erin dat onvoorwaardelijke relaties mensen kunnen versterken.  

Deze relaties zijn gebaseerd op Gelijkwaardigheid. Niemand is meer dan een ander, ieder 

kan op zijn manier een steentje bijdragen, elke mens is waardevol. Iedereen moet het leven 

kunnen leiden met gelijke kansen. 

De Lage Drempel is een vereniging waar Engagement centraal staat. Het engagement van 

onze bezoekers om regelmatig samen te komen en zo iets aan hun situatie te willen 

veranderen, ze nemen zo verantwoordelijkheid op voor hun eigen leven. Er is uiteraard het 

sterke engagement van onze vrijwilligers om hier dagelijks onze werking vorm te geven. 

Maar ook De Lage Drempel zelf wil engagement uitstralen. We nemen onze rol in de 

maatschappij op, we roepen niet enkel aan de zijlijn maar willen ook iets uitstralen. 

De Lage Drempel zet ook het Leven centraal, met al zijn mooie en minder mooie kanten. Het 

gaat hier over waardevolle levens van mensen. Levens die vaak zeer ingewikkeld en 

problematisch zijn verlopen, maar nog altijd veel ervaring en kansen in zich dragen. We zijn 

zelf ook een levendige vereniging. We willen veel doen en dit ook laten zien aan anderen. 

Elke mens is Uniek. Ieder heeft recht op een eigen aanpak, een eigen manier van omgaan. 

Elke bezoeker is anders, heeft een ander leven achter de rug en heeft eigen vragen en 

mogelijkheden. Elke vrijwilliger kan hier zijn eigen mogelijkheden ontplooien en we 

proberen daarom in de mate van het mogelijke een specifiek engagement aan te bieden. 

We willen dit doen vanuit de Krachten van mensen. Ieder mens heeft kwaliteiten en 

gebreken en we willen ons richten op wat men wel kan, niet op wat men niet kan of niet 

goed doet. 

En dit alles zou moeten zorgen voor Geluk. Geluk voor iedereen die van kort of veraf met De 

Lage Drempel te maken heeft. 
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Steun op Maat als verlengstuk van de tafel  

Al het voorgaande vertrekt vanuit het verenigen en werken in groep. We vinden bovendien 

al lang dat we ook met vrijwilligers op meer individuele basis een verschil kunnen maken. 

Daarom werd in 2014 het buddyproject Steun op Maat gestart.  Steun op Maat is inmiddels 

uitgegroeid tot een vaste waarde in Mechelen, niet alleen als buddywerking maar ook als 

groepswerking. 

Steun op Maat richt zich op gezinnen met kinderen tot 12 jaar. De vrijwilligers gaan een 

langdurige relatie op maat van het gezin aan. Ze komen frequent samen om de opvoeding 

van de kinderen te versterken, en dit in de breedste zin van het woord. Samen huistaken 

maken, voorleesbegeleiding, praten met de ouder(s) over de opvoeding, een 

vrijetijdsactiviteit doen, het huishouden op orde krijgen, … alles wat een vrijwilliger kan 

bijdragen aan het gezinsleven kan aan bod komen, steeds op maat van de vragen en 

behoeften van het gezin.  

Met vele stoelen rond ons: 

De Lage Drempel maken we niet alleen. Vele mensen schuiven bij aan onze tafel, om mee 

deel uit te maken van onze vereniging. Ieder doet dit op zijn eigen manier, met een eigen 

verhaal, met eigen mogelijkheden. Elke bijdrage wordt gewaardeerd, een kleine bijdrage 

bestaat niet. We willen vooral contact teweegbrengen tussen verschillende werelden 

waardoor er meer begrip en samenwerking kan ontstaan. Tussen mensen in armoede en 

niet in armoede. Tussen vereniging en beleid. Tussen individu en samenleving. Tussen 

kans-rijken en kansarmen. Tussen mensen met armoede-ervaring en mensen zonder 

armoede-ervaring. 

Het vertrekt allemaal bij onze bezoekers. Zij komen dagelijks, wekelijks of maandelijks langs 

en enkel wanneer het hen uitkomt. Ze komen voor het eerst binnen, schoorvoetend, met 

een zware rugzak aan verhalen. Ze delen op een kwetsbare manier hun leven met de 

anderen van de groep. En gaandeweg kunnen ze sterker worden, groeien in hun kwaliteiten 

en krachten. 

De vrijwilligers vormen de ruggengraat van de vereniging. Ooit, ruim 18 jaar geleden is de 

Lage Drempel ontstaan als een volbloed vrijwilligersvereniging en dit zijn we nog altijd. Als 

wij spreken over vrijwilligers, bedoelen we hier vooral onze groep medewerkers niet in 

armoede mee. Vrijwilligers nemen de verantwoordelijkheid op in alle geledingen van de 

organisatie. Als ontmoetingsmedewerker, in de tuinploeg, in de werkgroepen, in de 

bestuursorganen van de vzw, als vertegenwoordiger naar buiten uit, bij de organisatie van 

de feesten, tijdens de vormingen, … en nog zoveel meer. Omdat we onze groep vrijwilligers 

goed willen ondersteunen, hebben we niet alleen een goede informatienota en duidelijke 

leefregels maar moeten we ook vergaderen. Maandelijks samenkomen op de 

vrijwilligersvergadering zorgt ervoor dat we elkaar goed kunnen informeren. Iedere 
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vrijwilliger heeft ook andere talenten en verwachtingen. Het is onze taak om die 

verschillende insteken en engagementen te verenigen.  

Sinds 2007 is een groepswerker/coördinator onze ploeg komen versterken. Hij heeft de 

boeiende en veelzijdige taak om betrokken te zijn bij zowat alles wat er in De Lage Drempel 

gebeurt. Hij is ook de contactpersoon naar buiten toe en probeert goede relaties te 

onderhouden met ons brede netwerk. 

Een aantal directe collega-verenigingen en sociale diensten schuiven geregeld aan onze tafel 

aan. We denken daarbij in de eerste plaats aan De Keeting, maar ook aan het Sociaal Huis, 

de Opvoedingswinkel, het Wijkgezondheidscentrum, het Huis van het Kind, het Sociaal 

Centrum, het Steunpunt Asiel en Migratie, het CAW, het Koraalhuis, het Huis van de Mens 

,de cultuurdienst, de straathoekwerkers, enz… 

Naast deze veelvuldige contacten zetten we ook in op de uitbouw van een breed netwerk. 

Een netwerk waar plaats is voor signaalgevers en oplossingsgevers. De samenwerking kan er 

maar voor zorgen dat dingen echt vooruitgaan.  

Ook buiten Mechelen willen we gekend zijn. Daarom zitten we in enkele regionale 

overlegorganen. Zo kunnen we de stem van mensen in armoede ook op andere plaatsen 

laten horen en misschien zo soms inspiratie zijn voor anderen. 

Ook subsidiegevers (stad Mechelen en Vlaamse Overheid) en sponsors hebben hun eigen 

specifieke inbreng in onze vereniging. Uiteraard een financiële, maar vaak ook een sterk 

ondersteunende en inhoudelijke visie op waar onze vereniging voor kan staan. We hopen in 

een goede verstandhouding in de toekomst verder te kunnen werken en afspraken te maken 

over een zinvolle besteding van de beschikbare middelen. 

En soms vallen er op De Lage Drempel toevallige passanten binnen. Mensen die meedoen 

aan onze actie van 17 oktober en de eisen ondertekenen, mensen die iets willen schenken 

maar er geen blijf mee weten (die wij doorsturen naar organisaties die daar mee bezig zijn), 

de journalist die naar aanleiding van een actie meer wil weten voor een artikel in de krant, 

studenten die meer willen weten over armoede en ons komen ondervragen, iemand die een 

vorming komt geven over een boeiend onderwerp, … Soms lijkt het op De Lage Drempel wel 

de zoete inval, en zo hebben we het graag.  

Van waar je ook komt, met welk etiketje of in welke functie, met welke vragen of 

oplossingen, met veel of weinig in je rugzak, je bent in de Lage Drempel altijd welkom. Want: 

laten we niet vergeten, al deze groepen hebben een aantal dingen met elkaar gemeen. In de 

eerste plaats gaat het over ontmoetingen tussen mensen die elkaar een warm hart 

toedragen en zich mee willen inzetten in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 
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4. Verenigen en vrijetijdsactiviteiten 

Verenigen is meer dan mensen samen brengen. De Lage Drempel tracht een warme 

ontmoetingsplaats te zijn in de stad. Een rustpunt, een veilige haven in de woelige zee die 

het leven soms is. Een plek waar men zich niet hoeft te verantwoorden, waar men gewoon 

zichzelf kan zijn. Waar men niet een cliënt of zorgvrager is, maar een mens. Een tas koffie en 

een goede babbel zijn voor ons essentieel als insteek om rond armoede te werken.  

 

Voor een armoedevereniging zijn we vrij vaak open en daardoor heel toegankelijk : in een 

klassieke week zijn er ontmoetingsmomenten op maandag-, dinsdag- en vrijdagnamiddag 

alsook op zaterdagvoormiddag. Op donderdagnamiddagen organiseren we tijdens het 

schooljaar doorgaans een infonamiddag onder de noemer Doenderdagen. Hier komen we 

later op terug.  

 

Rondom of vanuit de open ontmoetingsruimte worden activiteiten, vormingen en feesten 

georganiseerd. De ontmoetingsruimte is dus de basis van onze werking, van waaruit ons 

ondersteunend programma wordt opgebouwd.  

 

4.1 De Open ontmoetingsruimte 

 

De ontmoetingsmomenten zijn zeer sfeervol en verlopen in vriendschappelijke sfeer. We 

merken dat onze ontmoetingsruimte voor veel mensen het eerste contact met De Lage 

Drempel vergemakkelijkt. Immers: in onze ruimte MOET niets, men kan gewoon aanschuiven 

aan de grote tafel en genieten van de koffie en de gesprekken. Mensen vinden er rust en 

gezelschap. Er moet niet worden ingeschreven, mensen komen langs zo lang of zo kort en zo 

vaak en zo weinig als ze zelf willen.  

 

De ontmoeting tussen mensen in armoede en vrijwilligers niet in armoede staat centraal. 

Vanuit dit gezellig samenzijn krijgen bezoekers meer interesse in andere facetten van onze 

vereniging. Het voorbije werkjaar waren we maar liefst 249 (halve) dagen open en kwamen 

er gemiddeld 25 bezoekers per ontmoetingsmoment langs. Deze cijfers liggen in dezelfde 

lijn als die van 2017. Bij momenten was het vorig jaar best druk. Bij goed weer kunnen we 

gelukkig genieten van onze mooie stadstuin.  

 

a. Onze DOEN!DERDAGEN 

 

Onze donderdagnamiddagen veronderstellen een meer actieve inbreng van onze bezoekers : 

sinds 2011 is er op donderdag een zgn. DOEN!DERDAG. Dit kan een infosessie zijn over een 

bepaald onderwerp, een persoonsgerichte vorming, ons maandelijks forum en nog zoveel 

meer. In 2018 hadden we 10 fora en 25 infosessies, met 605 bezoekers en gemiddeld 17 

bezoekers per middag. Voor deze interactieve en participatieve doen!derdagen moeten 
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bezoekers niet inschrijven. Om de vorming, workshop of infosessie niet te storen vragen we 

wel om tijdig aanwezig te zijn en van begin tot einde te participeren. Deze infonamiddagen 

beginnen echt wel ingeburgerd te geraken. Mensen komen op tijd, storen niet meer tijdens 

de bijeenkomst en zitten met zijn allen de hele ‘sessie’ uit. Als erkende Vereniging waar 

Armen het Woord Nemen, vinden we het aanbieden van laagdrempelige infomomenten en 

vormingen een prioriteit. Een overzicht van welke thema’s zoal aan bod zijn gekomen, vindt 

u in het volgende hoofdstuk van dit jaarverslag. 

 

b. Onze winteropening 

 

Net als de voorbije jaren hebben we tijdens de strengste winterperiode onze deuren extra 

geopend. De eindejaarsperiode is voor de meeste bezoekers immers een moeilijke periode 

omdat men niet altijd een uitgebreid eigen netwerk heeft. Soms zijn de banden met hun 

familie ook verwaterd. Vele van onze bezoekers zijn dan ook dankbaar dat we uitgerekend 

op die donkere dagen langer open zijn en een  gratis tas soep met brood voorzien. Zo 

moeten zij thuis ook geen verwarming opzetten, wat hun (sowieso al stijgende) 

energiefactuur ten goede komt. 

 

Deze winteropening was in samenwerking met De Keeting en afgestemd op de 

winternachtopvang, geopend in de Hanswijkstraat en in regie van het Sociaal Huis. In de 

periode van 1  december 2018 tot eind februari 2019 was De Lage Drempel langer open op 

dinsdag (  vanaf 12u. met soep) , zaterdag ( tot 14u. met soep) en op zondag tweewekelijks 

in een beurtrol met De Keeting. We waren extra open op  29 momenten. Hierbij werden 

telkens 2 à 3 extra vrijwilligers (ook vanuit Steun op Maat) bij ingeschakeld. Op zondagen 

waren er ca. 15 à 20 personen gemiddeld aanwezig. 

 

In deze winterperiode merken we tevens een goede doorverwijzing naar ons vanuit de acute 

opvang (CAW/ Sociaal Huis) en de nieuwe winternachtopvang van het Sociaal Huis. We 

vinden het belangrijk dat daklozen overdag bij ons terecht kunnen (een 6-tal in deze 

periode). Via deze weg bereikten we dus ook heel wat nieuwe personen in armoede, één 

van de zes criteria voor een Vereniging waar Armen het Woord Nemen. 

 

Zo’n winteractie vraagt ook bijzonder veel energie van onze vrijwilligers. Zij komen vaak 

meerdere keren per week de permanentie doen, koken verse soep en zitten ook langer 

samen met de bezoekers. Dit extra engagement is onbetaalbaar. 

 

c. Profiel bezoekers De Lage Drempel 

 

Wie komt er naar De Lage Drempel? Welke mensen bereiken we en hoeveel mensen zijn dit? 

Wat is het draagvlak van onze vereniging?  
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We kunnen daar in algemene termen op antwoorden, zoals: mensen in armoede uit 

Mechelen en omgeving, meer vrouwen dan mannen, zeer veel mensen met een 

vervangingsinkomen enzovoort.  

 

In De Lage Drempel houden we geen dossiers bij. We willen mensen steeds op een 

onbevangen manier ontvangen, zonder dat ze allerlei papieren en documenten moeten 

invullen. We zijn immers geen hulpverleners die rechten toekennen aan mensen met een 

bepaald profiel. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, inkomen, verleden. Het gaat steeds 

om mensen die zich in een bepaalde armoedesituatie bevinden. Ook sociale armoede (lees: 

eenzaamheid of beperkt netwerk) valt hieronder. Veel van onze mensen zitten in een niet-

stabiele leefsituatie. Bijvoorbeeld: ze verhuizen naar buiten Mechelen, hun inkomenssituatie 

wijzigt, hun relatievorm verandert. Toch zijn er gevoelsmatig een aantal conclusies die we 

mogen trekken, alsook een aantal nieuwere tendensen die we opmerken:  

 

-we merken dat er beduidend meer vrouwen dan mannen komen  

-er zijn meer mensen aanwezig tussen 40 en 70 jaar. Er zijn minder 20 en 30-plussers, al 

stijgt hun aandeel wel gevoeliger.  

-verder maakt de goede doorverwijzing door de andere Mechelse welzijnspartners (o.a. 

Sociaal Huis, andere armoedeverengingen zoals de Keeting en Koraalhuis, Straathoekwerk, 

CAW, CGG, …) dat meer dakloze/thuisloze en allochtone Mechelaars onze 

ontmoetingsruimte bereiken of gericht naar ons doorverwezen worden. Hoewel wij geen 

concrete begeleiding voor hen kunnen aanbieden, vinden zij bij ons wel een plek om tot rust 

te komen en kunnen wij sporadisch noodhulp aanbieden of samen oplossingen zoeken. 

 

d.  De vrijwilligers als motor van onze vereniging 

 

Binnen De Lage Drempel VZW zijn de vrijwilligers de motor van onze vereniging. Slechts 

dankzij hun engagement kunnen we een warm onthaal bieden, allerhande lessen en 

workshops aanbieden, projecten uitrollen en een positieve vereniging zijn. Zo’n 50-tigtal 

vrijwilligers werken voor onze vereniging (incl. Steun op Maat) 

 

Er zijn grosso modo vijf vrijwilligersprofielen die zich ten dienste stellen van De Lage 

Drempel: vrijwilligers met een permanentieopdracht, taak-specifieke vrijwilligers, 

bestuursvrijwilligers  ( RVB en dagelijks bestuur) , buddyvrijwilligers voor ons project Steun 

Op Maat en digitale vrijwilligers voor ons digipunt.  

 

 De eerste groep bemant onze ontmoetingsruimte en ieder heeft één vaste dag in de 

week. Deze ontmoetingsvrijwilligers zorgen voor lekkere koffie, bieden een 

luisterend oor, helpen bezoekers bij allerhande vragen en waken erover dat het 

ontmoetingsmoment in een aangename sfeer verloopt. Ze bewaken dus ook onze –in 
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samenspraak met de doelgroep opgestelde- leefregels. In 2018 waren er circa 20 

ontmoetingsvrijwilligers “in dienst”. 

 

 Daarnaast zijn er vrijwilligers die een specifieke taak op zich nemen gaande van 

administratie,  boekhouding, over ICT, crea, koor en tuin tot het verzorgen van 

kooklessen. Ook voor de begeleiding van ons rap-op-stap-kantoor hebben we drie 

vrijwilligers. Het project Steun Op Maat doet verder beroep op enkele 

organisatieversterkende vrijwilligers en vrijwilligers voor de workshops “Opvoeden 

op Maat” en het “Verstelatelier”.  

 

 De leden van ons dagelijks bestuur en Raad van bestuur zijn eveneens vrijwilligers die 

een specifiek engagement opnemen. 

 

 Ten vierde zijn er de buddyvrijwilligers voor ons project Steun Op Maat: zij worden 

“gekoppeld” aan een kansarm gezin, waarmee zij een steuntraject afleggen. Hierover 

leest u alles in het aparte jaarverslag.  

 

 Ten vijfde zijn  er sinds september een aantal digitale vrijwilligers bijgekomen, veelal 

jongere werkende mensen, die ons digipunt op zaterdag zullen bemannen en korte 

opleidingen zullen verzorgen. 

 

 
4.2  Zelf creatief zijn 

Op creatief vlak slaan bezoekers en vrijwilligers de handen in elkaar. Op vrijdagen van 14u. 

tot 17u. zijn er crea-activiteiten. In 2018 werd er maar liefst 36 keer samen geknutseld, 

genaaid, geschilderd, gecreëerd,… In totaal registreerden we 184 deelnames aan deze 

workshops. We merken bij de ‘knutselaars’ vooral plezier in het lukken van hun knutselwerk. 

Door deze ‘succeservaring’ wordt het zelfbeeld en de eigenwaarde verhoogd, wat ook zijn 

weerslag heeft op andere levensterreinen. Ook voor onze traditionele feesten (kerstfeest, 

paasontbijt, herdenkingsmoment, e.d.) knutselden zij de (tafel)versiering.  

Vanaf begin januari 2019 verhuist de crea naar de woensdagnamiddag (normaal gesloten), 

samen met een 10-tal  cliënten van Revalidatiecentrum Pastel (vanuit Emergo opgericht en 

specifiek voor re-integratie van jonge psychisch kwetsbare mensen). De ergotherapeute van 

Pastel zal samen met een nieuwe crea-vrijwilliger(een vroegere bezoekster) de crea in goede 

banen leiden.  

Ook ons zangkoor blijft een goede manier waarbij mensen in armoede en mensen zonder 

armoede-ervaring elkaar versterken. Het koor repeteert op maandagvoormiddag van 12u00 

tot 13u00 met nadien een gezellige broodmaaltijd. De goede omkadering (dirigente Tinneke 

Vandeheyden, muzikanten Lode Tooten en Tom Kestens) tilt ons koor kwalitatief ook naar 
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een hoger niveau. De essentie blijft echter het samen zingen en het samen plezier maken. 

Het hoeft geen betoog dat het optreden in groep ook een sterke, empowerende waarde in 

zich draagt en een sterke groepsvorming bewerkstelligt. In 2018 repeteerde ons zangkoor 17 

keer. Ongeveer 25 vaste koorleden werden geteld. Er waren zoals ieder jaar ook enkele 

optredens, onder andere op onze Herdenkingsdag en in enkele woonzorgcentra. 

4.3  Samen feest vieren 

Samen belangrijke momenten in het jaar vieren is iets dat iedereen graag doet. Dus wij ook. 

Bovendien maken we er altijd een echt groepsgebeuren van. Sinds augustus 2014 is er ook 

een interne Werkgroep Feesten opgericht die deze feesten organiseert. Ook onze bezoekers 

worden ingeschakeld om een handje te helpen. Het blijft een zeer aangename ervaring om 

iedereen samen te zien werken aan het opzetten van deze feesten. Iedereen krijgt de kans 

om hier aan mee te werken: vanaf de planning in de werkgroep tot het opzetten, bereiden, 

feesten en opruimen. Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van al dat feestgedruis. 

 

Elke derde maandag van de maand vieren we de jarige drempelaars van de voorbije maand. 

Onze maandagploeg zorgt dan voor een lekker hapje. Ook de stagiaires van De Lage Drempel 

hielpen dikwijls mee met zelfgebakken lekkers.  

 

Op 14 februari vierden we het Valentijnsfeest, met maar liefst 44  tortelduifjes. Een stemmig 

‘kippig’ diner werd bereid door een enthousiaste ploeg vrijwilligers en bezoekers… Love was 

in the air !  

 

Met Pasen stond zoals ieder jaar een lekkere brunch op het programma. Eitjes rapen, samen 

eten, de klokken verwelkomen, veel sfeer, … maar liefst 47 bezoekers, jong en oud, vierden 

mee. 

 

Aan het einde van de zomer – op 7 augustus- hadden we onze jaarlijkse barbecue in het 

Scheppersinstituut. Het eten was zoals ieder jaar zeer lekker klaar gemaakt, door 

vrijwilligers én bezoekers! De sfeer zat er helemaal in toen de muziek van DJ Rudy (een 

bezoeker) enkele decibels omhoog ging… Maar liefst 104 deelnemers (waaronder 75 

bezoekers van De Lage Drempel, Steun Op Maat en de babbelbar) genoten van het 

gebeuren.  
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Barbecue in Scheppers: lekker was het zeker… 

 

Op 31 oktober vond voor de eerste maal het Halloweenfeest plaats, verzorgd door stagiaire 

Evelien en vele vrijwilligers van Steun op Maat. Er werd in de eerste plaats op gezinnen van 

Steun op Maat gefocust; er waren zo’n 46-tal aanwezigen. Er waren hapjes, zelfgebakken 

koekjes, spelletjes en een verrassingsoptreden van Frans De Griezel.  

 

 
 

Samen knutselen en griezelen … Brrr…. 
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In het najaar werd ons een uitgebreid ontbijt van exportfirma Cargill aangeboden. Dit 

ontbijt vond plaats op 9 december; ook andere Mechelse welzijnsorganisaties konden 

mensen inschrijven. Zowat 67 bezoekers van De Lage Drempel en Steun op Maat kwamen 

hiervan genieten. Bedankt Cargill ! 

 

Ook Sinterklaas (alias Frans de bezoeker) is ons dit jaar niet vergeten (feest op 4 december). 

Niemand van de circa 52 aanwezigen moest in de zak van de 2 zwarte Pieten. Iedereen was 

blijkbaar braaf geweest in 2018. 

 

 
 

De Sint wordt geflankeerd door twee (roet)Pieten !  

 

Op 9 december waren we uitgenodigd bij het gerenommeerde restaurant Salons Van Dijck 

en konden we met 35 bezoekers genieten van een uitgebreid buffet, een mobiel kapsalon, 

kinderanimatie, enz.   

 

Op 21 december konden 15 bezoekers van De Lage Drempel en 34 gezinnen van Steun op 

Maat –op uitnodiging van Stad Mechelen- naar Technopolis , voor een kerstdiner en bezoek 

aan het interactief museum. Het was een goed begin van de kerstvakantie! 
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Het werkjaar sluiten we traditiegetrouw af met ons kerstfeest op 24 december. De 

kerstperiode is voor onze doelgroep niet altijd makkelijk, zeker wanneer er binnen de eigen 

familie geen feest is. Daarom vieren we het samen op kerstavond. Er waren 70 bezoekers die 

er een gezellige kerst van maakten. Na de rijkelijke 5-gangen-maaltijd werd de dansvloer 

onveilig gemaakt.  

 

 

 

 
 

Een overvolle zaal en een lekkere feesttafel: kerst was echt een feest!  

 

4.4  Culturele en ontspannende activiteiten 

 

Cultuur en ontspanning zijn essentieel in ieders leven, iets waar iedereen recht op heeft. Bij 

De Lage Drempel proberen we met inspraak van onze bezoekers een gevarieerd en 

betaalbaar programma aan te bieden. Deze activiteiten doen we steeds in groep. 

Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk de stedelijke Uitpas en andere toelagen vanuit het 

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie. Omdat we ook mee aan de kar van toegankelijke en 

betaalbare vrijetijdsbeleving willen trekken, zijn we tevens vertegenwoordigd binnen dit 

Mechels overlegorgaan. Als erkende armoedevereniging zijn we ook lid van het Steunpunt 

Vakantieparticipatie waardoor we voor onze bezoekers ook op individueel of gezinsniveau 

goedkope tickets voor daguitstappen of vakantieverblijven aan sociaal tarief kunnen boeken. 

In september 2017 werd ook ons Rap-op-Stap-kantoor boven de doopvont gehouden, 

hierover later meer.  
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Op ons maandelijks Forum kunnen bezoekers voorstellen doen voor de groepsactiviteiten 

(theater, toneel, daguitstappen,..). Er staat ook een ideeënbusje in de ontmoetingsruimte. 

We proberen in ons aanbod rekening te houden met ieders wensen en willen zo een grote 

verscheidenheid aan activiteiten programmeren. Onze werkgroep Cultuur verzorgt de 

organisatie hiervan.  

 

Culturele of ontspannende activiteiten zijn niet helemaal gratis. We kiezen ervoor om ook de 

deelnemers financieel een deeltje te laten bijdragen aan deze activiteiten. Dit is onderdeel 

van onze emanciperende visie. Bezoekers geven trouwens zelf aan dat ze liever iets betalen. 

Op die manier leren ze ook keuzes maken en omgaan met hun budget. Doorgaans betaalt 

men 1 of 2 euro voor een culturele activiteit en 5 euro voor grotere daguitstappen. Kinderen 

mogen wél gratis mee.  

 

In 2018 hebben we een brede waaier aan culturele activiteiten verkend : comedy 

(Winterevue Elkerlyc Antwerpen, stand up Bert Gabriels, deurenkomedie Boeing boeing), 

theater( Life of Mechelen, Mevrouw Bob, Het diner), circus (Circus Ronaldo), en muziek 

(Guido Belcanto).  Hierbij bereikten we 67 deelnemers.  

 

We gingen naar de tentoonstelling ‘The art of war’ van Museum Dossin, naar het nieuwe Hof 

van Busleyden (Recht op rechtvaardigheid), Technopolis en naar het Tivolipark ( sagen en 

legenden) ( 69 deelnemers). 

 

 
 

Samen naar het nieuwe museum Hof van Busleyden : één en al aandacht ! 

 



 
21 

Onze daguitstappen gingen richting zee: Blankenberge (46 bezoekers) met o.m. Sea life en 

art-nouveaumuseum; naar Diest (37 personen) met een bezoek aan het begijnhof en het 

provinciedomein De Halve Maan en we gingen ook wandelen en fietsen in Boom en dat in 

een loden hitte (37° !) (11 personen).  

 

 
 

Wandelen en fietsen in de Rupelstreek : bezoek aan het museum… 

 

 

Rap-op-Stap op goede weg… 

 

In samenspraak met het Sociaal Huis Mechelen heeft De Lage Drempel zich in 2017  

geëngageerd om een Rap-op-Stap-loket te ontwikkelen in Mechelen. Dit engagement is ook 

opgenomen in de nieuwe tweejarige convenant die we afsloten met de Stad/Sociaal Huis 

(2018-2019).  

 

Een Rap-op-Stap-loket is een laagdrempelig vrijetijdsloket waar de meest kwetsbaren in de 

samenleving terecht kunnen met hun vrijetijdsvragen. Het is iedere dinsdagnamiddag open 

van 14u00 tot 17u00 en wordt bemand door onze drie vrijwilligers Harry, Roger en Chris.  

Het loket zoekt samen met de aanvragers naar betaalbare daguitstappen, vakanties of 

hobbykansen. Als armoedevereniging is het inzetten op toegankelijke en betaalbare 

vrijetijdsbeleving al jaren een speerpunt. Iedereen heeft immers recht op ontspanning en 

vrije tijd. Niet in het minst voor kwetsbare gezinnen is alle hulp bij de organisatie hiervan 

welkom. 

Met dit ROS-loket willen we individuen en gezinnen niet alleen bijstaan bij hun zoektocht 

maar ook bij de verdere organisatie van hun vrijetijdsplannen. Als lid van Iedereen Vakantie( 
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vroegere Vakantieparticipatie en het Fonds Vrijetijdsparticipatie) kunnen we voor bepaalde 

doelgroepen kortingen aanvragen. Aangezien we ook mee aan de kar trekken van de 

Mechelse Uitpas, kennen we ook het lokaal aanbod zeer goed. Met die gebundelde kennis 

zullen we de komende jaren vele Mechelaars kunnen helpen. 

 

In 2018 ontvingen we 50 effectieve aanvragen, van zowel personen uit De Lage Drempel  als 

personen uit gans Mechelen. Op 24 openingsdagen maakte dit 2 personen/namiddag die 

een vakantie of uitstap boekten. Naast die effectieve aanvragen waren er nog tientallen 

personen die info vroegen. 

 

 
 

 

4.5  Informeel Leren  

Leren doe je levenslang en ook binnen De Lage Drempel trachten we leerkansen aan te 

bieden op maat van onze bezoekers. Dit doen we onder andere in nauwe samenwerking met 

CBE Open School. Omdat onze doelgroep niet makkelijk aansluiting vindt binnen hun 

klassieke vormingsaanbod, is er de afgelopen jaren geëxperimenteerd met het aanbieden 

van informele leerkansen binnen verschillende verenigingen waaronder De Lage Drempel. 

Voor het schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 werd deze samenwerking verder uitgebreid. 

Voor beide schooljaren werden er 70 gratis lesuren voorzien, die we op basis van de vragen 

van onze doelgroep konden invullen. In 2018 heeft Open School volgende lesreeksen, 

infonamiddagen en workshops gegeven: Verbindende communicatie (2x),  

gemeenteraadsverkiezingen (3x), aanbod Open School (1x) en digipuntopleiding (zie later) 

(36 u) en het Vertelsalon (wekelijks tot eind juni, vanaf september maandelijks). In 2019 

volgen nog ‘verhuizen’, ‘ouderen en armoede’ en… 

 

Ook het moestuinproject werd verder geïntegreerd in onze werking en begeleid door 

interne vrijwilligers (Luc en Roger).  Voor het vierde jaar op rij konden bezoekers leren om 

kleinschalig en ecologisch te tuinieren in groentebakken.  

 

Verder organiseren we zelf al een tiental jaar kooklessen, iedere laatste woensdag van de 

maand. In 2018 deden we dit negen keer, samen met gezinnen van Steun Op Maat. 

 

Tijdens de zomer organiseren we met hulp van Vormingplus informele taalkansen voor 

anderstalige Mechelaars: de Babbelbar.  
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Alles samen konden we in 2018 dus een rijk vormingsaanbod aanbieden aan onze 

bezoekers. Alle vormingspakketten zijn gratis voor onze bezoekers. Hieronder geven we 

extra duiding bij enkele van bovenstaande vormingspakketten: 

 

 De digitale lessen passen inhoudelijk binnen ons engagement om de digitale kloof te 

verkleinen. We focussen daarom vooral op bezoekers met beperkte digitale 

vaardigheden. Dit kadert in onze digipuntwerking. Er werd gekozen voor een 

lessenreeks van 36 u.- gegeven door Sara Deraedemaker van Open School, met 18 u. 

in de periode sept-nov en 18 u. in het voorjaar van 2019. In 2018 volgden 12 

personen de les (waaronder 3 vrijwilligers met minder digitale vaardigheden). Er 

werd gefocust op het gebruik van tablets en smartphones. Volgende thema’s 

kwamen aan bod: gezondheid, mobiliteit, nutsvoorzieningen en dienstverlening 

vanuit de (gemeentelijke)overheid.  

 

 Het vertelsalon is een informele leervorm waarbij een medewerker van CBE Open 

School op dinsdag een kortverhaal voorleest. Vanaf januari was er iedere maand zo’n 

Vertelsalon (4 à 5 deelnemers). Na de zomer werd de frequentie verminderd (dit had 

eerder te maken met het wegvallen van een lesgever en een ander uurrooster vanuit 

Open School dan dat de interesse verminderde). Tijdens het voorlezen wordt er 

regelmatig gepauzeerd opdat bezoekers hun mening en gevoelens kunnen delen. Het 

is een creatieve manier om aan taalstimulering te doen. Een bezoeker noemt het 

“voedsel voor haar ziel” wat ook duidt op een zekere therapeutische waarde van 

deze vertelmomenten.  

 

 Maandelijks zijn er ook kooklessen in De Lage Drempel. Twee interne vrijwilligers 

(Rozette en Marina) geven deze vorming waarbij de focus ligt op gezond en 

budgetvriendelijk koken. De deelnemers krijgen ook achtergrondinformatie over 

keukenhygiëne en vitaminerijk koken. In 2018 werd de deur ook open gezet voor 

gezinnen van Steun op Maat en werd er al eens exotisch en ‘halal’ gekookt. Er waren 

over de 9 lessen 76 deelnemers aanwezig (gemiddeld 8).  

 

 Mensen in armoede hebben vaak een aangetast zelfbeeld. Om versterkend te 

werken, is het van belang om personen in armoede te laten reflecteren hierover. 

Daarom organiseren we regelmatig workshops geestelijke gezondheidszorg om dit 

zelfbeeld op te krikken. In 2018 werd er gewerkt rond verbindende communicatie (2 

x, vanuit open School), mindfullness (4 x, 36 deelnemers, i.s.m. De Keeting), talenten 

(talentenjacht), vooroordelen rond armoede (2x), en de 5-delige lessenreeks ‘als 

stress een kracht wordt’ van de Emergo-psychologe Sonny (gemiddeld 20 

deelnemers). In 2018 werden er ook drie dans- en yogalessen georganiseerd door 

onze vrijwilligster Rachida. Gemiddeld 6 mensen kwamen de zorgen van zich af 

dansen en deden een yoga sessie. 
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 Ons moestuinproject is allicht het grootste informeel leerproject dat is 

voortgekomen uit de samenwerking met CBE Open School. Er staan 10 tuinbakken in 

de tuin van De Lage Drempel. Niet alleen is het voor onze bezoekers leerrijk en leuk 

om zelf iets te zaaien, planten en te verzorgen. Het project vindt ook zijn 

meerwaarde in het zien groeien, iets te verzorgen en hiervoor letterlijk de vruchten 

te plukken. Een mooi voorbeeld waarbij participatie en empowerment hand in hand 

gaan. Kansen bieden, kansen grijpen, aanzetten tot ecologisch tuinieren en gezond 

koken zijn kernwaarden die binnen dit project elkaar voeden. Ook het groepsproces 

is belangrijk binnen dit project. De afspraken rond het tuinproject werden samen met 

de deelnemers opgesteld. Tien personen in armoede begonnen eraan in maart 2018; 

7 haalden de eindmeet in oktober (één persoon vond werk en had geen tijd meer, 

twee haakten af omwille van gezondheidsredenen).  

 

 
 

 Eén van de informele leerkansen: aan de slag in onze stadstuin 

 

 Naast de samenwerking met Open School, organiseren we tijdens de zomer ook de 

Bab(b)elbar in samenwerking met Vormingplus Regio Mechelen, naar analogie van 

de informele lessen van ’t Klapgat tijdens het schooljaar. Daar kunnen mensen die 

Nederlands volgen in Mechelen op een minder schoolse manier hun Nederlands 

oefenen. Aan de hand van aangepaste leervormen en beperkt lesmateriaal praten 

vrijwilligers en anderstaligen met elkaar. De onderwerpen worden aangebracht door 

de groep zelf. Tijdens de zomermaanden worden die avonden niet georganiseerd.. 

Op donderdagavond van 19u tot 21u kon deze doelgroep in de zomer dus bij ons 

terecht voor een informele babbel in het Nederlands. In 2018 waren er gemiddeld 

14,6 anderstaligen per moment.  
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De Babbelbar: Nederlandstalige vrijwilligers gaan in dialoog met anderstalige bezoekers 

 

4.6  Armen blijven zoeken 

 

Het blijft belangrijk om onze werking voldoende bekend te maken, zodat we regelmatig 

nieuwe bezoekers mogen verwelkomen. We proberen daarvoor op regelmatige tijdsstippen 

naar buiten te komen. 

 

Het zoeken van personen in armoede gebeurt binnen De Lage Drempel op verschillende 

manieren. We onderhouden doorlopend een degelijk (doorverwijs-)netwerk. Het voorbije 

werkjaar hadden we daarvoor verschillende gerichte infogesprekken, specifiek om onze 

werking bij verschillende diensten bekend te maken. We praatten o.a. met de sociaal 

assistenten van het Sociaal Huis en ID-team (zij kwamen ook bij ons langs), CBE Open School, 

Vormingsplus, Straathoekwerk, wijkgezondheidscentrum Wel en Wee, CAW Mechelen-

Boom-Lier en met diverse andere sociale partners uit het Mechelse. Allemaal diensten die 

met mogelijke toekomstige drempelaars werken.  

 

We organiseerden ook een zgn. ‘armoedewandeling’ vanaf december (4 wandelingen in 

totaal) op woensdag of donderdagnamiddag, met gemiddeld 10 vrijwilligers per keer. Een 

twintigtal sociale organisaties werd bezocht ( 5/namiddag, 30 min. per organisatie) waarbij 

de werking en nut voor onze bezoekers werd toegelicht. We gingen o.m. langs in lokale 

dienstencentra, het Sociaal Huis, De Sleutel, het Justitiehuis, … 
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Ook het project Steun op Maat deed heel wat inspanningen om zich bekend te maken in het 

ruime werkveld. Hun verslag kan je achteraan lezen. 

 

Op aanbevelen van onze ‘anciens’ vonden nieuwe mensen de weg naar ons lokaal. We 

denken dat vooral de mond-aan-mond reclame ervoor zorgt dat zich nieuwe bezoekers 

aandienen. 

 

Op 7 en 8 september organiseerden we ook sinds lang terug een Open Deur(weekend) en dit 

ter gelegenheid van de herfstbraderie in de Mechelse binnenstad. We waren open van ‘s 

middags tot 18u en hadden naast een standje buiten, ook gans de ontmoetingsruimte 

‘aangekleed’ in kader van onze werking. Er stonden informatiepanelen over onze activiteiten 

en projecten, Steun Op Maat werd extra in de spotlights gezet (met workshops voor 

kinderen, uitleg door SOM-vrijwilligers), onze tuin-, crea, -en andere activiteiten werden 

toegelicht. Het doel van deze Open Deur was tweeërlei: ten eerste onze werking als 

armoedevereniging bekend maken aan een breder publiek en nieuwe instroom van mensen 

in armoede genereren, ten tweede nieuwe vrijwilligers werven voor onze werking en 

projecten. Daar zijn we in geslaagd: liefst 25 personen vulden een aanmeldingsfiche voor 

vrijwilliger in (waarvan 12 Steun op Maat, 5 voor digipunt). Begin december hebben we deze 

mensen terug uitgenodigd voor een toelichting over onze werking(en); 15 personen waren 

aanwezig. Daarvan zijn er 10 die nu nog vrijwilliger zijn. 

 

 
 

Eén van de informatiepanelen op onze open deur 

 

We konden het voorbije werkjaar regelmatig rekenen op ruime persbelangstelling. Deze 

aandacht kwam er o.a. naar aanleiding van de officiële lancering van Rap op Stap door 

Schepen Koen Anciaux, het politiek debat op 28 september (pers, online, radio), de actie op 

17 oktober, de jaarlijkse herdenkingsdag, een artikel in De Nieuwe Maan (Mechels 

Stadsmagazine) in het najaar en een artikel in Het Laatste Nieuws (onze visie over de 
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winternachtopvang). Dit wordt opgepikt door de Mechelaars, en zo komen er ook nieuwe 

mensen bij ons langs.  

 

Ook via de sociale media en onze nieuwe website wordt uitgebreid bericht over toekomstige 

en afgelopen activiteiten. We merken dat het regelmatig updaten van de website ook meer 

belangstelling genereert en ook als PR-middel kan ingezet worden om vrijwilligers, stagiairs 

en sponsors te triggeren.  

 

5. Vorming en versterken 
 

De Lage Drempel gelooft in de krachten van mensen in armoede. We geloven dat in ieder de 

kans schuilt om het leven in handen te nemen. Niemand kiest ervoor om – zoals een 

bezoeker het zegt – een ‘encyclopedie van miserie’ te schrijven. Of een ander zegt: ‘om te 

trouwen met Murphy’. Niemand kiest ervoor om in armoede te leven. Soms lijkt dit zo, maar 

wij geloven erin dat bepaalde levenservaringen ervoor zorgen dat mensen drempels ervaren 

om zelf iets aan hun situatie te veranderen. Soms zitten mensen ook vast in een bepaald 

patroon of hebben ze niet geleerd hoe ze hier uit kunnen geraken. Als ze zelf alle kracht, 

inzicht en kwaliteiten hadden om er iets aan te doen, zouden ze ook niet in armoede leven. 

Omdat we de stenen niet in onze mensen hun rugzak willen laten, zoeken we samen met 

hen naar kansen op verbetering. We mogen ze niet alleen hun last laten dragen. Daarom 

organiseren we heel wat initiatieven die mensen sterker kunnen maken. Dit is zeker de basis 

van ons handelen. Elke dag, week in week uit, brengen we mensen samen met als 

voornaamste doel hen sterker te maken en te werken aan hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. 

Dit doen we ook in onze dagelijkse ontmoetingsruimte en met onze vrijetijdsactiviteiten.  

 

Om op regelmatige basis info en vorming aan te bieden hebben we (tijdens het schooljaar) 

op donderdagnamiddag geen vaste ontmoetingsnamiddag maar een doenderdag, zoals we 

dit noemen. Hoe zo’n info of vormingsnamiddag er uit ziet, vertellen we u later in dit 

hoofdstuk.  

 

Sinds juni zetten we ook sterker in op het digitaal geletterd maken van onze doelgroep. 

Dankzij middelen van de Koning Boudewijnstichting kunnen we een groter opleidingsaanbod 

uitbouwen, up-to-date materiaal (o.m. tablets) aanschaffen en een open digipunt  

(helpdeskwerking voor minder digitaalvaardige mensen) realiseren.  

 

Daarnaast bieden we ook een vorm van individuele begeleiding aan. We houden dan wel 

geen dossiers bij, of doen niet aan professionele hulpverlening zoals deze gangbaar is bij een 

OCMW of CAW; toch trachten we waar mogelijk samen oplossingen te zoeken.  

Onze vrijwilligers en professionele krachten zijn vaak een eerste aanspreekpunt, een 

klankbord. Samen zoeken we een goede richting en proberen we gepast door te verwijzen. 
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Sinds september komt er ook een presentiewerker (psychologe) die groepsmatig en 

individueel mensen verder begeleidt.   

Hier zoomen we in het volgende deel verder op in. 

 

Naast deze twee pijlers, die fundamenteel zijn geworden in onze werking, trachten we ook in 

te zetten op praktische vorming en het versterken van persoonlijke groei. Ten slotte is het 

ook nodig om onszelf als professionele kracht of vrijwilliger bij te scholen. 5 concrete 

etiketten die we dus op onze tweede tafelpoot kunnen kleven. Hieronder vindt u per 

categorie verdere toelichting. 

 

5.1. Individuele begeleiding  

 

Het blijft belangrijk dat drempelaars (bezoekers) met hun individuele vragen bij De Lage 

Drempel terecht kunnen. Bij persoonlijke problemen bieden we een luisterend oor en 

trachten we samen met de hulpvrager te zoeken naar een oplossing en een gerichte 

doorverwijzing indien wenselijk. We onderhouden hiervoor goede contacten met ons 

netwerk, de hulpverleningsinstanties en welzijnsdiensten in het Mechelse, om zo aan 

eventuele doorverwijzing te kunnen doen. 

 

Hoewel individuele begeleiding en hulpverlening niet tot de kern van onze taken behoort, 

kan je niet anders dan personen met acute vragen of problemen verder te helpen. Immers, 

als mensen met bepaalde problemen zitten, belet dit hen vaak om aan het groepsproces 

deel te nemen. Daarom: het luisteren en begeleiden behoudt een belangrijke plaats in 

onze werking, omdat we merken dat het vooral dit is waar de mensen nood aan hebben. Dit 

blijft nog steeds ‘informele zorg’,  we houden geen dossiers en cliëntenevolutie bij.  

 

We hebben in ons lokaal een aparte ruimte voorzien, zodat mensen vrijuit kunnen praten en 

met de medewerkers en de vrijwilligers.  Er bestaan heel wat sociale begeleidingsdiensten in 

Mechelen, elk met hun eigen invalshoek, die we inschakelen indien dit zo gevraagd of nodig 

blijkt. Het voorbije werkjaar kregen we vooral vragen over budgetbeheer, 

huurproblemen/huisvesting, opvoeding (Steun op Maat), algemene administratie, relaties 

en (de kost van de ) gezondheidszorg,… 

 

Net als in 2017 hebben we ook een 10-tal dakloze/thuisloze personen ontvangen. We 

konden vaker gericht doorverwijzen binnen Mechelen, naar de acute opvang (CAW / Sociaal 

Huis) en naar de winternachtopvang (sinds begin dec. 2018). Maar soms zat de acute opvang 

of deze winteropvang vol of had de persoon in kwestie niet het vereiste profiel. In dergelijke 

gevallen trachten we contact op te nemen met andere opvanginitiatieven. Vooral mensen 

zonder wettig verblijfsstatuut, hebben (ook tijdens de winter) weinig alternatieven. Voor de 

acute opvang van CAW komen zij helaas niet in aanmerking. 
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Vanaf september konden we ook rekenen op de aanwezigheid van een presentiewerker 

vanuit het samenwerkingsverband geestelijke gezondheidszorg Emergo (psychologe Sonny 

Verspreet). Dit was eerder toegezegd voor begin 2018, maar door onvoorziene 

omstandigheden is een nieuwe selectieprocedure opgestart en kon de psychologe pas in 

september beginnen. Zij is van meet af aan één namiddag –maandag- aanwezig geweest 

tijdens de ontmoetingsmomenten (net als in de andere armoedeverenigingen De Keeting, 

Den Draai (Heist o/d Berg), Ons Gedacht (Lier) en De Schakel (Puurs), maar deze zijn pas later 

van start gegaan. Deze laagdrempelige aanspreekbaarheid en vertrouwdheid vormen een 

grote meerwaarde voor de bezoekers. Hieruit ontstaan verschillende gesprekken; zowel in 

groep, als individueel, over ‘mooie momenten, over ‘kleine bekommernissen, of over 

‘grotere moeilijkheden’, eenmalig of met een verdere individuele (aanklampende) opvolging 

(bijvoorbeeld in kader van een mogelijke doorverwijzing). Er wordt heel hard op maat, en 

samen met de bezoekers gewerkt. Het zijn de bezoekers die aangeven waar de prioriteiten 

liggen. De psychologe maakte zich op korte tijd onmisbaar (mede door haar open houding 

zodat de bezoekers direct vertrouwen in haar stelden) en brengt nieuwe expertise in vanuit 

haar vakgebied, die de groepswerker minder kan bieden. 

 

5.2. De infonamiddagen 

 

In 2018 organiseerden we maar liefst 35 infomomenten onder de noemer “doenderdagen”. 

Op deze doenderdagen nodigen wij mensen uit om gesprekken te voeren en informatie te 

geven over specifieke thema’s of levensdomeinen. Die thema’s worden ons aangereikt door 

aanbod uit de omgeving, uit persoonlijke gesprekken, uit vragen van de bezoekers, uit eigen 

gevolgde vormingen. Vanuit onze overeenkomst met de stad Mechelen en de Vlaamse 

overheid behoort dit ook tot onze taak: mensen sterker maken en hen met de grondrechten 

laten kennismaken.  

 

Binnen onze wekelijkse doenderdagen plannen we ook iedere maand een Forum. Tijdens 

zo’n forum kunnen bezoekers en vrijwilligers allerhande input geven om onze werking te 

versterken of afspraken te maken. Ook ideeën voor uitstappen of vormingen kunnen dan 

gedeeld worden. In totaal waren er tien Forum-namiddagen in 2018. 

 

Een aantal van deze infonamiddagen werden gegeven door lesgevers van Open School. Zij 

gaven infonamiddagen over volgende thema’s: verbindende communicatie (2x), 

verkiezingen (3x), aanbod Open School (1x). Daarnaast waren er nog infosessies van CAW 

project Budget Inzicht (praatcafés over budgetbeheer met o.m. info over lenen en kredieten, 

over zuiniger leven, ..) , infosessies over mindfulness , talenten, vooroordelen over armoede, 

over diversiteit (armoede hier en elders van vzw Motief 2x), over afvalbeheer, over 

eerstelijnszorg (CAW), over het omgaan met stress (Emergo), 5 x), … 

Gemiddeld waren er in 2018 per infomoment 18 deelnemers. 
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5.3 Digipunt “de Digidrempel”  

 

 

 

Vanuit het gevoerde interne kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek in 2016, ‘ De digitale 

kloof bij mensen in armoede: cijfers, ervaringen, suggesties, 2016’, kwamen we tot 4 

beleidsaanbevelingen :  

1. Sociaal tarief voor internetabonnementen  

2. Vormingen op maat (in de vereniging) aan een digitaal ongeletterde of beperkt 

geletterde doelgroep. Naast de digipuntopleiding via CBE , is er nog in 2019 de 

opleiding ‘sociale media en fotografie via tablet en smartphone’ vanuit CBE  en de 

school-online opleiding ( 24 u voor 4 gezinnen) voor het project Steun Op Maat.  

3. Een leasingproject voor laptops (is er ondertussen vanuit project Digibib van vzw 

Deelbaar Mechelen) 

4. Uitrol van uniforme digipunten: dit zijn wekelijkse contactmomenten waar men 

met digitale vragen terecht kan (praktische vragen, m.b.t. app’s, softwarevragen, 

…geen technische materie). Een team van vrijwilligers begeleidt bezoekers van dit 

digipunt doorheen de hulpvraag. Dit doen we samen met de bezoeker  

(empowerende visie) zodat deze dit na verloop van tijd zelfstandig kan.   

 

In april was er een opmaak van het subsidiedossier voor de Koning Boudewijnstichting 

waarbij we focusten op opleidingen en de uitbouw van een digipunt. In juni kregen we 

daarvoor groen licht (en een mooie subsidie!). 

We brachten bezoekers en vrijwilligers samen in een werkgroep en kwamen samen op 

19/06, 8/08, 23/11. We planden o.m. het opleidingsaanbod, het digipunt en het bereiken 

van de doelgroep.  

Bepaling opleidingsaanbod: we werkten hiervoor in de eerste plaats intensief samen met 

Centrum voor basiseducatie ‘Open School Mechelen’ , en planden een opleidingstraject van 

36 u (met telkens lesblokken van 9 u. (3 x 3u) over 4 levensdomeinen (gezondheidszorg, 

mobiliteit, nutsvoorzieningen, overheidsdienstverlening). We leerden o.m. over het globaal 

medisch dossier, online-aanvragen bij mutualiteiten, online geneesmiddelen opzoeken, we 

gingen op bezoek met gps/mobielapp bij het nieuwe ziekenhuis St. Maarten, … 

We startten reeds op 11/09 en dit elke dinsdag van 9 tot 12u. Er waren 12 inschrijvingen 

(waarvan 3 vrijwilligers met beperkte digitale vaardigheden). We werkten vnl. op tablets 

(android, 10 stuks) en smartphones (4 stuks).  

De eerste evaluatie eind december (na 18 u. opleiding) was heel positief : het themagericht 

én heel interactief werken (op maat , met dank aan de goede lesgeefster Sara) viel zeer in de 

smaak.  
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De opleiding werd ook op beeld vastgelegd door de Koning Boudewijnstichting zelf : cineast 

Yves Dorme filmde de opleiding en zette twee deelnemers in de ‘spotlights’: bezoekster Inge 

en vrijwilliger Wim. Dit filmpje ( ca. 10 min) werd ook vertoond aan de bezoekers en op de 

lichtkrant en website / facebook geplaatst.  

Daarnaast plannen we nog korte/ééndagsopleidingen door de digitale vrijwilligers (over o.m. 

e-mailen, veiligheid, …) 

Bepaling doel digipunt:  

We onderscheiden ons  van andere zgn. digipunten (alleen desktops + begeleiding) door een 

innovatieve insteek : werken aan digitale vaardigheden via tablets / smartphones + bundelen 

van digitale cases in didactische syllabus die we verder kunnen verspreiden. We focussen 

ons hierbij op een aantal problemen ( aangegeven door onze bezoekers in het onderzoek) : 

gebrek aan vaardigheden, angst voor privacymisbruik, weinig ondersteuning, bang om 

fouten te maken. 

We hadden in de eerste plaats digitale vrijwilligers nodig, die zélf digitaal vaardig zijn met pc, 

tablet of smartphone en die op een toegankelijke en begrijpelijke wijze zaken kunnen 

aanleren aan ons publiek. Via een vacature in diverse vrijwilligersdatabanken én dankzij onze 

open deur op 8/9 september , konden we 4 vrijwilligers werven (Lio, Thomas, Serge en 

André), die samen met onze bezoeker/vrijwilliger Frank het digipunt beurtelings bemannen. 

We planden het digipunt in op zaterdagvoormiddag van 9 u tot 12u (vanaf december ). De 

redenen waarom we dit op zaterdag doen : de beschikbaarheid van (werkende) digitale 

vrijwilligers én op zaterdag kunnen ook meer mensen in armoede langskomen (ook 

werkende mensen).  

We deden ook een bevraging bij vrijwilligers én bezoekers omtrent de naam van het 

digipunt: o.m. digidrempel, digirijk, digikracht, digivaardig, digiforum, digitaal, digistek, … 

kwamen uit de bus. De meerderheid vond ‘DigiDrempel’ het best passen bij ons project. We 

hebben een logo en flyer (begin 2019) laten uitwerken door een grafisch bureau (zie 

bovenstaand logo!) 

Bepaling van de doelgroep :  

Als start werkten we met het eigen publiek (voor de eerste opleiding rekruteerden we uit de 

eigen groep) , maar we willen ook “naar buiten kijken”. Hoe gaan we extern werven? Door 

eerst en vooral onze partners aan te spreken (plekken waar onze mensen naar toe gaan en 

waar we mensen naar doorverwijzen) en daarna via gerichte info naar de (lokale) pers. 

 

5.4 Het uitbouwen van een gedragen vrijwilligersbeleid 

 

We trachten de vele en diverse talenten van onze vrijwilligers ten volle in te schakelen. Voor 

vrijwilligers is het belangrijk om te blijven groeien. Daarom zetten we in op ondersteuning 

en vorming voor al onze vrijwilligers. Deze vormingen worden aangeboden door deskundige 
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diensten zoals het Netwerk Tegen Armoede maar ook door hogescholen of andere 

instellingen uit het sociale veld. Waar mogelijk worden er ook korte informatieve vormingen 

gegeven op vrijwilligersvergaderingen. 

 

Om zicht te krijgen op de noden en wensen van ons vrijwilligersbestand, maakten we tegen 

juni een enquête/vragenlijst op (met 70 vragen, open en meerkeuzevragen), die we door 

alle vrijwilligers van De Lage Drempel persoonlijk lieten invullen (responsgraad 80 % !). We 

vroegen onder meer naar de motieven voor hun vrijwilligerswerk, en naar hun mening over 

zaken zoals samenwerking, werkomstandigheden, werkinhoud en de wijze waarop ze 

begeleiding krijgen. Iedere vrijwilliger vulde individueel deze vragenlijst in. We verwerkten 

de uitkomsten van alle vragenlijsten in een nota die op de vrijwilligersvergadering van 

oktober en op de vergadering van het dagelijks bestuur werden  besproken en waaruit 

concrete acties werden afgeleid. Daarnaast krijgen we dankzij de persoonlijke gegevens ook 

zicht op de profielen van de DLD-vrijwilligers. Tenslotte wordt deze vragenlijst ook als 

vertrekpunt gehanteerd bij de functioneringsgesprekken die vanaf eind 2018 worden 

gevoerd.  

 

 Uit de bevraging kwamen 6 actiepunten voort:  
 

1. Duidelijk maken aan bezoekers bij wie ze met welke vragen terecht kunnen ( voor 
welke vragen bij de coördinator, dagverantwoordelijke, gewone vrijwilliger, …).  

 
2. Vrijwilligers Steun op Maat en De Lage Drempel meer inschakelen in elkaars 

activiteiten ( bvb. vrijwilligers SOM helpen bij kerstfeest en winteropening,; 
vrijwilligers De Lage Drempel helpen bij kinderactiviteiten SOM).  

 
3. Vrijwilligers moeten elkaar beter leren kennen. bvb. Teambuildingsactiviteiten, acties 

in de Vlaamse Week van de vrijwilliger, …  
 

4. Meer recreatieve activiteiten met de bezoekers organiseren: bvb.  wandelen op 
dinsdag, quiz vanuit vrijwilligers, ….  

 
5. Meer opvolging/begeleiding voor de vrijwilligers voorzien. o.a. 

functioneringsgesprek, informatiebrochure voor nieuwe vrijwilligers en opmaak 
organigram. 

 
6. Vorming voor de vrijwilligers voorzien. o.a. informatieve vorming (op 

vrijwilligersvergadering) zodat vrijwilligers beter de sociale kaart leren kennen en de 
bezoekers beter kunnen doorverwijzen.  
 

Voor algemene vormingsonderwerpen is door de vrijwilligers bij een algemene 
bevraging gekozen voor: 1) Omgaan met scherpe karakters 2) omgaan met personen 
met persoonlijkheidsstoornissen 3) aanpak van roddelen 4) empathisch luisteren. 
Welzijnsschakels komt een basisvorming geven in DLD, vrijwilligers worden ook 
toegeleid naar vorming bij het Netwerk tegen Armoede.  
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6. Vergaderen en verbeteren 

 

Al jaren vormen we met De Lage Drempel een hechte gemeenschap van mensen in armoede 

en niet in armoede. Samen leven en samen verenigingen, elkaar versterken en verbeteren 

zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. Ook onze vereniging kan altijd beter. 

 

Om dit vorm te geven, blijven we extra inspanningen doen, door ieder die hier komt de kans 

te geven mee de werking te bepalen. We stapten helemaal af van het model waarin de 

‘begeleiders’ de inhoud en de werkwijze bepalen. Iedereen die in de Lage Drempel komt is 

een medewerker, die in gelijkwaardige relatie met de ander staat. Elke medewerker heeft 

zijn eigen invalshoek, capaciteiten en beweegredenen om naar de Lage Drempel te komen 

en om mee onze werking uit te bouwen. 

 

Alle medewerkers krijgen op verschillende manieren de kans om hun inbreng te doen, die 

ook ten volle wordt gewaardeerd. We blijven in dit proces groeien. De in dit jaarverslag 

beschreven activiteiten zijn daar een voorbeeld van.  

 

6.1. De Plandag 

 

Op 18 juli 2018 hielden we onze jaarlijkse plandag met een 25-tal vaste bezoekers en 

vrijwilligers. Het thema van deze editie was “Netwerking en diversiteit”. In de voormiddag 

waren er 2x2 overlegtafels over de 2 thema’s, in de namiddag een stellingenspel over 

diversiteit.  

Er resulteerden diverse actiepunten uit  betreffende de twee thema’s:  

 

Acties rond diversiteit :  

1. Culturele diversiteit, vooroordelen, racisme, … zijn interessante thema’s om verder 

op in te gaan via vorming in de Doenderdagen. We kunnen ook mensen van een 

andere cultuur (bvb. islam) uitnodigen om hun verhaal te doen.  

2. In de Lage Drempel is iedereen (gekleurd, ander geloof, fysieke beperking, …)  

welkom als het persoonlijk contact goed is, en er niet wordt geprovoceerd. Hoe 

kunnen we mensen beter welkom heten? Daar kan over worden nagedacht.  

3. Ook de gezinnen van Steun op Maat meer betrekken bij de dagelijkse werking van 

DLD en de uitstappen. Een idee : bezoekers én vrijwilligers van DLD laten deelnemen 

aan SOM activiteiten, babbelbar, …  

4. Er is een onderscheid tussen mensen met digitale geletterdheid en anderen. Dit heeft 

zijn impact op informatieverwerving en –verwerking. Hier kan meer op worden 

ingezet door computercursussen via het digipunt in september.  

 

 



 
34 

Acties rond netwerking 

1. Opnieuw verspreiden van duidelijke info (zoals de DLD folder) aan (sociale) 

organisaties/ ontmoetingspunten om mensen naar DLD te laten komen  

2. Voorstel is ook dat activiteiten voor anderstaligen hier in DLD  niet volledig 

gescheiden worden georganiseerd van de bezoekers van DLD , bvb. bij de babbelbar 

kunnen ook bezoekers aansluiten om Nederlands te oefenen met anderstaligen. 

3. Als je als bezoeker een cursus/opleiding wil volgen, is het goed dat je hierin 

ondersteund kan worden door iemand van DLD ( vrijwilliger of coördinator) 

4. De personen die naar DLD komen, gaan ook meestal naar  De Keeting en het 

Koraalhuis… misschien kunnen de drie organisaties zich samen meer profileren (of 

bvb. één gezamenlijke kalender). 

5. DLD zou ook meer zélf de mensen in sociaal isolement kunnen opzoeken, van deur 

tot deur…( moet wel praktisch haalbaar zijn met vrijwilligers en waar dan eerst en het 

meest?) 

6. Acties als Dag van de armoede 17 oktober of onze opendeurdag op 8 en 9 september 

kunnen ook helpen om eenzame mensen bij ons netwerk te krijgen. Deze acties dan 

ook goed bekend maken ! 

7. Ook in de stedelijke bibliotheek zou er meer kunnen worden gedaan voor onze 

mensen : een babbelhoek bvb. bij de krantenhoek. Er kan worden overlegd met de 

bib hierover. 

8. Vrijwilligers en bezoekers aan onze tafel kunnen meer inzetten op een luisterend oor, 

helpen bij praktische en computerproblemen of de mensen aan het denken zetten 

over bepaalde zaken.  

9. Wat betreft het volgen van cursussen in dat verband wordt de voorkeur gegeven aan 

opleidingen op de locatie van De Lage Drempel. Er is vraag naar computerlessen en 

EHBO cursus. 

10. Men heeft weinig ervaring met buddywerkingen. De vraag werd wel gesteld of DLD 

niet kan samenwerken met bestaande buddywerkingen.  

11. Suggestie om binnen DLD een soort babbelbar te organiseren voor Nederlandstalige 

bezoekers die een andere taal willen leren (Frans of Engels). 

 

6.2. Maandelijks Forum 
 

Eén keer per maand maken we tijdens een doenderdag tijd vrij voor elkaar en ons 

verenigingsleven. Tijdens ons maandelijkse Forum wordt de werking van de vereniging zelf 

besproken. Deelnemers aan het Forum kunnen mee de werking, activiteiten en inhoud van 

de Lage Drempel vorm geven.  

 

Deze maandelijkse forumgesprekken worden goed opgevolgd. Iedereen krijgt op 

gelijkwaardige manier kans om een inbreng te doen. De voorzitter leidt het Forum in goede 
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banen. Iedereen rond tafel moet immers de kans krijgen om het woord te nemen. Allen 

geven op die manier mee vorm aan onze hele werking. Omdat niet iedereen aanwezig kan 

zijn, wordt er een verslag opgemaakt. We merken ook dat iedereen hard zijn best doet om 

van deze bijeenkomsten volwaardige vergaderingen te maken. Deze bijeenkomsten worden 

ook gebruikt om ervaring op te doen met vergadertechnieken. Feedback op onze werking 

door onze bezoekers blijft cruciaal om als vereniging te groeien. In 2018 waren er 10 Forums 

met gemiddeld een 20-tal deelnemers. Vele beslissingen worden hier samen genomen: 

afspraken worden gemaakt, knopen doorgehakt. 

 

6.3. Zelf meewerken aan De Lage Drempel 

 

Buiten deze twee inhoudelijke en georganiseerde momenten, kunnen bezoekers op andere 

manieren mee vorm geven aan onze vereniging. 

 

Ze kunnen mee instaan voor het onderhoud van onze gemeenschappelijke stadstuin. 

Wieden, gras afrijden, aanplantingen doen, snoeien en ander onderhoud is noodzakelijk om 

van onze tuin echt onze tuin te maken.  

 

Heel wat bezoekers helpen ook onze vrijwilligers tijdens de dagelijkse opening van de 

ontmoetingsruimte. Mee afwassen, mensen ontvangen, het kan allemaal en het wordt ook 

gedaan. Dit maakt de taak van de vrijwilligers lichter en verhoogt de betrokkenheid van de 

bezoekers bij onze vereniging. De afspraak geldt dat bezoekers een handje mogen helpen in 

de keuken, in het bijzijn van een vrijwilliger. 

 

We houden ook heel wat leuke feesten in de Lage Drempel. We proberen zoveel mogelijk 

ook hier de ondersteuning van onze bezoekers in te schakelen. Ze kunnen helpen bij de 

voorbereiding, bij het koken zelf, het klaarzetten van de zaal, de opruim en de afwas.  

 

Ook inhoudelijk vragen we vaak de hulp van onze bezoekers. De vrijwilligers en de werkers 

van de Lage Drempel worden vaak bevraagd om hun menig te geven over allerlei 

maatschappelijke thema’s. Zij kunnen hier op antwoorden vanuit hun jarenlange werk in de 

Lage Drempel, maar vaak vragen we voor deze thema’s ook de mening van onze bezoekers. 

In 2018 werd verder gewerkt op het thema Ouderen in Armoede en werd het thema Wonen 

opnieuw gelanceerd. In het volgende hoofdstuk bespreken we dit uitgebreid.   

 

Meer dan sporadisch komen er ook vragen van onderzoekers (bv. UCLL, …) of studenten die 

bij onze doelgroep interviews willen afnemen. Afhankelijk van het thema, proberen we zeker 

hun onderzoek te ondersteunen. Hoe meer ervaringen er van onderuit het beleid kunnen 

beïnvloeden, hoe beter! 
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Daarnaast zijn er de 10 interne werkgroepen waaraan mensen in armoede kunnen 

participeren. Deze interne werkgroepen verzorgen de interne organisatie. Deze 

werkgroepen worden getrokken door vrijwilligers, maar ook bezoekers kunnen aansluiten. 

We hebben 6 werkgroepen rond volgende aspecten: Cultuur en uitstappen (9/02-15/06-

17/12), Communicatie (9/01),  Digipunt (19/06-07/08-23/11), Wonen (6/12), 

Herdenkingsmoment (8/01-29/01-19/02) en Feesten. Daarnaast zijn er nog 

verantwoordelijken (vrijwilligers) voor Koor, Crea, Huishouden, Koken en Tuin. 

 

7.Veranderen en verwezenlijken 
 

Het is belangrijk dat we met de Lage Drempel niet enkel in ons lokaal blijven zitten. Als je 

dagelijks met mensen in armoede werkt en praat, dan kan het niet anders dan dat je wordt 

opgeroepen om hun verhaal ook naar buiten te brengen. We zien namelijk heel wat mensen 

die inspanningen leveren om hun situatie te verbeteren, maar hier niet in slagen omdat er 

nog heel wat misloopt in de maatschappij zelf. Niet enkel zij zijn verantwoordelijk, ook de 

samenleving heeft haar rol te spelen. Het is maar door samen te werken dat we de strijd 

tegen armoede kunnen winnen. Het is niet door de regels strenger te maken, bepaalde 

voordelen te schrappen onder het mom van activering, door te zeggen dat kansen moeten 

gegrepen worden maar ondertussen de kansen steeds verkleinen of mensen met de vinger 

te wijzen en klein te houden, dat de armoede ‘plots’ zal verdwijnen. Of om het met 

beeldspraak te zeggen: je moet mensen niet alleen vis geven, je moet ze ook niet alleen 

leren vissen, je moet er ook voor zorgen dat er vis is. Pas door het samenspel van alle 

actoren kan er daadwerkelijk gestreden worden tegen armoede. 

 

Mensen bepaalde rechten afnemen of verkleinen haalt hen niet uit de armoede. De 

toegekende grondrechten helpen hen juist om hun situatie wat stabiel te maken om zo - vrij 

van zorgen omtrent hun basisbehoeften - echt stappen vooruit te zetten. Neem dit weg en 

‘we gaan terug in survivalmodus’, zoals één van onze bezoekers het krachtig zei. 

 

Om de maatschappij en overheden op problemen, bestaande kloven en valkuilen te wijzen, 

hanteren we heel wat technieken. Zoals hierboven al aangehaald hebben we themagroepen 

om inhoudelijke dossiers van onderuit vorm te geven. We organiseren acties, vormingen, 

ontvangen groepen en gaan in dialoog met allerhande organisaties op verschillende 

overlegplatformen. Dit alles leest u in dit laatste hoofdstuk. 

 

7.1. De Themawerking 

 

Als vrijwilligersvereniging zijn we niet altijd in de mogelijkheid om ingewikkelde dossiers en 

uitvoerige mediacampagnes uit te werken. Zo kan de verkeerde indruk ontstaan dat we niet 
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echt bezig zijn met het veranderen van maatschappelijke structuren. Niets is minder waar. 

Doorheen ons werk is de link met de samenleving ingebouwd. 

 

In de themawerkingen (altijd gekoppeld aan inhoudelijke werkgroepen) verzamelen we 

getuigenissen en brengen we deze samen met theoretische inzichten om zo tot een 

volwaardig en onderbouwd dossier te komen. Met dit dossier willen we aankloppen bij de 

juiste instanties om verbeteringen te verwezenlijken. Soms werken we mee aan 

onderzoeken van andere diensten. Een themagroep is alleszins geen statisch gebeuren, maar 

vaak een werk van enkele jaren. We willen immers de juiste verhalen met aanverwante 

problemen met de juiste oplossingen samenbrengen.  

 

De themawerking Ouderen in Armoede werd in 2017 opgericht met als doel de drempels 

voor ouderen in armoede in kaart te brengen en concreet advies te geven aan het beleid. 

Hiervoor werd een masterstudente van de UA gevraagd om een onderzoek te doen a.d.h.v. 

diepte-interviews. Dit onderzoek werd afgewerkt in 2018 en samen met het 

ouderenbehoefte-onderzoek van Stad Mechelen  besproken in de inhoudelijke werkgroep in 

april 2018. Er werd besloten meer info en vorming aan te bieden rond het thema ‘thuiszorg 

en ouderen’ (financiële gevolgen, toegankelijkheid, …), samenwerking uit te bouwen met de 

5 Mechelse lokale dienstencentra (toeleiding van onze bezoekers naar de centra en vice 

versa, samen activiteiten te organiseren), vorming aan te bieden rond levenseinde/ 

voorafgaande zorgplanning, samen te werken met ouderenorganisaties als Okra, … 

 

Ook de themawerking Herdenking kwam opnieuw verschillende keren samen in 2018 met 

als doel de 5de editie van de Herdenkingsdag voor Eenzame Uitvaarten vorm te geven (8/01-

19/01-19/02). We baseerden ons op de positieve reacties van de voorgaande edities. We 

hechten als groep veel belang aan zo’n jaarlijks herdenkingsmoment. Ook anno 2018 zijn er 

nog vele eenzame uitvaarten (30-tal). Dit zijn uitvaarten die worden opgenomen door de 

Stad of het Sociaal Huis, omdat niemand van de eigen familie de begrafenis kan of wil 

regelen. We vertrokken vanuit het onwezenlijk feit dat er nog steeds uitvaarten zijn waar 

(haast) niemand is. Tijdens het pluralistisch herdenkingsmoment staan we hierbij stil. Tevens 

is het ook een goed moment voor onze bezoekers om personen in hun eigen omgeving te 

gedenken. Sedert 2016 participeert bovendien een afvaardiging van DLD aan de eenzame 

uitvaarten. Voor deze herdenkingsdag werken we nauw samen met het Huis van de Mens en 

enkele van onze interne werkgroepen (werkgroep crea en werkgroep koor). 
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Het Huis van de Mens begeleidt onze herdenkingsdag op 21 maart 2018 

 

Tot slot is de Themagroep Wonen in 2018 één keer samen gekomen op 6/12 en dit na een 

onderbreking van twee jaar. We besloten dit thema opnieuw te bekijken n.a.v. de lokale 

verkiezingen op 14/10 (waar dit thema en armoedebestrijding in het bijzonder hoog op de 

kalender stond) en de nakende Vlaamse verkiezingen in 2019. Op 6/12 overliepen we de 

enquête wonen, waarbij we bij zoveel mogelijk mensen in armoede (50 tal) willen peilen wat 

hun behoeften en problemen zijn m.b.t. huisvesting. We bekeken ook wat er in het 

Mechelse bestuursakkoord staat m.b.t. dit thema.  

Deze themagroep zal input geven aan de externe werkgroep Wonen, vanuit het KAN (waarin 

vertegenwoordigd : CAW, Keeting, Samenlevingsopbouw, Oikonde).  

 

7.2. Ontvangen van scholen en organisaties 

 

Regelmatig openen we onze deuren om groepen te ontvangen en gaan we zelf spreken in 

andere verenigingen, scholen, buurten. Op die manier treden we in gesprek met de 

samenleving en hopen we die meer open te stellen voor onze werking en voor kansarmoede 

in het algemeen. We doen dit samen met ervaringsdeskundige bezoekers en vrijwilligers.  

 

In onze uiteenzettingen leggen we vooral de nadruk op welke rol de groepen zelf kunnen 

spelen in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. We willen hen de mechanismen 

leren kennen en hoe onze bezoekers zich daarbij voelen. We merken bij deze vormingen dat 

veel mensen geen idee hebben van wat armoede allemaal teweegbrengt. In 2018 gaven we 

meer uitleg over armoede aan 11 diverse groepen: scholieren van Ursulinenschool, St. 

Ursula instituut, TSM, Heilig Graf Turnhout, Scheppersinstituut, School met de Bijbel,… 

alsook aan organisaties als Open School, Vokans, Pastel, Tam Tam vrouwenwerking, 

gemeenschapswachten Stad Mechelen, … 
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7.3. Gesprekken met overheid en sociale diensten 

  

Sommige mensen zitten op een stoel waar ze het verschil kunnen maken. Met deze mensen 

willen we in gesprek gaan over onze ideeën en onze verzamelde inzichten. Zij hebben 

immers een belangrijke taak te vervullen en zijn belangrijke medestanders in de strijd tegen 

armoede. 

 

Het voorbije jaar werden verschillende signalen (rond dakloosheid, vrije tijd, wonen, 

gezondheid, digitale kloof,..) aangebracht op het KAN (KansArmoedeNetwerk). Het KAN 

gebeurt samen met de schepen van Sociale Zaken. Binnen het KAN is de Lage Drempel 

verantwoordelijk voor de werkgroep Huisvesting/Wonen. Specifiek rond dit thema komen 

enkele partners van het KAN een viertal keer per jaar samen om concrete aanbevelingen te 

formuleren. 

 

Bijkomend hebben we een uitgebreide convenant met de stad met indicatoren waarop wij 

extra willen inzetten in de lokale strijd tegen armoede.  Aan de hand van deze 

samenwerkingsovereenkomst met de stad Mechelen wordt onze werking twee keer per jaar 

geëvalueerd.  

 

7.4. Netwerken en overleg 

 

Omdat we netwerking heel belangrijk vinden, ontvangen we graag andere sociale diensten 

(bv. Sociaal Huis, Huis van de mens, De Keeting, Koraalhuis, Sociaal Centrum, Logo 

Mechelen, CAW, Straathoekwerk, enz.) om elkaars werking te leren kennen en goede 

afspraken te kunnen maken.  

 

Regelmatig inhoudelijk overleg plegen is noodzakelijk om samenwerkingen en acties op te 

kunnen zetten. Daarom onderhouden we een breed netwerk binnen Mechelen en 

daarbuiten. In dit jaarverslag beperken we ons tot meer structurele vormen van overleg, 

uiteraard is er tussendoor en soms actie- of themagericht nog veel meer contact. 

 

Binnen Mechelen: 

 

 KansArmoedeNetwerk: circa vier keer per jaar, met de bevoegde schepen, 

medewerkers van Sociaal Huis en alle relevante welzijnspartners. Op de agenda: het 

armoedebeleid in de stad vormgeven. We kwamen bijeen op 7/02, 18/04 en 17/12. 

Er zijn nog diverse werkgroepen die input geven aan het KAN: onderwijs, gezondheid, 

wonen, …  

 Werkgroep Wonen:  werkgroep van het KAN, voorgezeten door De Lage Drempel, 

waar in 2018 o.m. het memorandum (hoofdstuk huisvesting) voor de lokale 
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verkiezingen 2018 werd besproken, en dieper werd ingegaan op de nachtopvang 

voor daklozen en de meerwaarde van een reglement van kamerwonen.  

 Lokaal Netwerk Vrijetijd: circa drie keer per jaar; overleg rond participatiedecreet 

armoede en vrijetijd, invulling van de Mechelse Uitpas, toegankelijkheid vrijetijd voor 

mensen in armoede, met armoedepartners en de betrokken stadsdiensten  

 Overleg ‘Iedere stem telt’ : vergaderingen met De Keeting en Samenlevingsopbouw 

in kader van een memorandum (gemeenteraadsverkiezingen 14/10) op 19/02-20/02-

16/04-28/05-27/08. Organiseren van het verkiezingsdebat op 28/09 in 

Scheppersinstituut, met alle partijen in Mechelen.  Het memorandum werd als kader 

gebruikt voor dit debat en toegespitst op de thema’s wonen, arbeid, dienstverlening  

en onderwijs (cases + maatregelen). Er waren ca. 300 aanwezigen, en het debat werd 

rechtstreeks uitgezonden op Radio Reflex. 

 Overleg project BudgetInZicht van CAW Boom-Mechelen-Lier: op 14/05-10/09-

10/12. BudgetInzicht (BIZ) Boom Mechelen Lier is een samenwerkingsverband tussen 

de OCMW’s, Welzijnsschakels, Verenigingen waar armen het woord nemen en het 

CAW. Er wordt een preventieaanbod voorzien rond de schuldenproblematiek en er 

wordt gestreefd naar een optimalisering van de  schuldhulpverlening binnen de 

regio. Er zijn 4 x/jaar werkgroepen waar DLD aan meewerkt. Er wordt ook een 

maandelijks praatcafé over budgettaire thema’s gegeven op donderdag (vanaf sept. 

2018) 

 Algemene Vergaderingen en raad van bestuur van Wijkgezondheidscentrum Wel en 

Wee en het Sociaal Centrum (sociaal profijtje), ca. 4 x jaar 

 Geknipt Mechelen: circa 5 keer per jaar (17/01-14/03-2/05-29/08-7/11), focus op 1 

sensibiliserende campagne/actie per jaar (in kader van 17 oktober), met 

welzijnspartners uit Mechelen. Welzijnszorg trekt dit actiegericht 

samenwerkingsverband; partners zijn o.m. De Lage Drempel, De Keeting, 

samenlevingsopbouw, Vormingplus, Beweging.net, straathoekwerk, WGC Wel&Wee, 

… In 2018 werkten we rond het thema ‘lokaal sociaal beleid’ (campagne ‘Iedere stem 

telt’) en organiseerden een optocht in het centrum van de stad en een bijeenkomst 

in De Lindepoort.  Er waren ca. 40 aanwezigen. 

 SARS: stedelijke adviesraad voor senioren: onafhankelijk adviescomité voor 
stadsbestuur, waarbij de betekenis van ouderenparticipatie wordt besproken en de 
rol van SARS hierin, en wordt bekeken hoe SARS zijn werking dynamischer kan maken 
en zo z’n draagvlak verbreden, zowel bij ouderen zelf als bij organisaties die met of 
voor ouderen werken 

Buiten Mechelen: 

 

 Netwerk Tegen Armoede: Vlaamse koepel van erkende armoedeverenigingen, 

inhoudelijke en praktische ondersteuning van de VWAHWN, we zetelen zowel in de 

raad van Bestuur als in de Algemene Vergadering, werken mee aan de werkgroep 

Vrije Tijd en zijn ook steevast aanwezig op de startdag en alle relevante 
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vergaderingen. Aanwezig op overlegdagen (themagericht , met bezoekers) op 17/05 

en 11/13 

 Mapplus: overleg met de regionale armoedeverenigingen (Lier, Puurs, Heist-o/d-

Berg) op 5/02-14/05-4/12. 

 Emergo werkgroepen: op 9/03-29/06-21/09-26/10; Emergo is een 

samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in 

regio Mechelen ( ziekenhuizen Mechelen/ Duffel, CGGZ, CAW, …). De Lage Drempel 

neemt deel aan werkgroepen inzake preventie (o.m. presentiewerking), 

herstelacademie en vrijetijd.  

 Welzijnsschakels en Welzijnszorg: Vlaamse partners in armoedebestrijding, vooral 

gericht op campagnewerk en permanente aandacht binnen de lokale 

Welzijnsschakels. We bieden en krijgen inhoudelijke ondersteuning bij lokale 

campagne-activiteiten, we zijn zelf ook een Welzijnsschakel en krijgen financiële 

steun van Welzijnszorg enz. 

 

7.5 Bekendmakingsinitiatieven 

We willen onze vereniging op allerlei manieren bekend maken. Het is immers om vele 

redenen belangrijk om niet op ons eigen eilandje te blijven zitten. Netwerking is belangrijk 

om: 

- Goodwill in de samenleving te creëren voor (bestrijding van) 

armoedeproblematieken 

- Een doorverwijsnetwerk te onderhouden 

- Afspraken te kunnen maken op beleidsvlak 

- Samen acties te kunnen organiseren 

- Ondersteuning bij individuele begeleiding 

- Sponsors en schenkers te kunnen aantrekken 

- Elkaar te ondersteunen waar mogelijk 

- Contacten met de pers (bij nieuwe projecten of activiteiten): in 2018 haalden we 

meermaals de pers o.a. bij onze actie rond 17 oktober, een artikel in De Nieuwe 

Maan, een artikel over de winteropvang in HLN, … 

 

In deze bekendmaking steken we veel tijd en we hebben een veelheid aan initiatieven 

genomen. 

 

Allereerst door de regelmatige en persoonlijke contacten die we hebben met werkers en 

gebruikers van andere diensten en sociale verenigingen. Zeker ook onze vrijwilligers doen 

hier heel wat moeite om De Lage Drempel ruim en breed bekend te maken. 

 

Sinds 2016 hebben we ook een nieuwe website: dit wordt nog meer dan voordien een 

belangrijk communicatiemiddel teneinde bezoekers, achterban, sociale partners, Mechelaars 
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en scholieren op de hoogte te houden van onze werking. Neem gerust een kijkje op 

www.delagedrempel.be. Tevens werd in 2018 onze Facebook-pagina nieuw leven ingeblazen 

en werd een Instagram account de wereld ingestuurd. 

 

We ontwikkelden en verdeelden nieuwe folders (Rap op Stap, DigiDrempel) om onze 

werking breder bekend te maken en nieuwe bezoekers en vrijwilligers aan te trekken. Deze 

folders zijn ook een handig middel voor doorverwijzers. Ze kunnen dit dan meegeven aan 

geïnteresseerde bezoekers. We schatten de impact van folders niet zo hoog in, maar het is 

toch een goed middel om visueel aanwezig te blijven in openbare plaatsen. 

 

7.6 Acties naar buiten 

Het is belangrijk om als vereniging regelmatig opvallend naar buiten te treden. Niet alleen 

via de media maar ook zichtbaar door acties, projecten of campagnes op te zetten. Sinds 

enkele jaren voeren we samen met de Geknipt-partners actie op 17 oktober, de Werelddag 

van Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting. Zo maken we onszelf beter bekend en 

kunnen we anderen partners in onze strijd tegen armoede betrekken.  

Op 17 oktober 2018 voerden we actie rond “Iedere Stem Telt” . Dit thema werd vanuit het 

Netwerk tegen Armoede gekozen en iedere lokale vereniging kon op haar manier strijd 

voeren. 

   

 

8. Steun Op Maat  

Inleiding 

Steun op Maat is sinds 2014 een project van De Lage Drempel vzw, gesubsidieerd door het 

Sociaal Huis Mechelen. Steun Op Maat wordt getrokken door een projectleider (Cani Nas, 50 

% FTE) en de coördinator van De Lage Drempel (Daevy Amerlynck, 20 % FTE).  

 

http://www.delagedrempel.be/
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Steun Op Maat/ SOM richt zich op maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen van 

0 tot 12 jaar. Binnen zulke gezinnen, kunnen er ook kinderen aanwezig zijn boven de 12 jaar; 

deze gezinnen worden eveneens ondersteund.  

Gezinnen die door omstandigheden in een kwetsbare situatie terechtkomen (scheiding, 

werkloosheid, (langdurig) ziekte, overlijden van een partner, verhuis), leven vaak sociaal 

geïsoleerd en kunnen niet of weinig terugvallen op steun van vrienden of familie.  Het 

ontbreken van dit vangnet in combinatie met een tekort aan kansen en middelen leidt vaak 

tot problemen en tast de draagkracht van het gezin aan. 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 hinder 

ondervinden van de moeilijke (financiële en/of sociale) gezinssituatie.  Dit project heeft ook 

tot doel een preventief kader te bieden aan de gezinnen.  We willen ze namelijk preventief 

extra ondersteunen en versterken daar waar het kan nog vóór dat ze diep(er) in de 

problemen belanden/geraken.  Deze werkwijze maakt ons project uniek in Vlaanderen. 

 

Steun Op Maat koppelt één gezinsondersteunende vrijwilliger (of ‘buddy’ genoemd)  aan 

één steungezin.  Dit gebeurt door de hulpvraag(en) van dit steungezin en kwaliteiten van 

een vrijwilliger op elkaar af te stemmen. De vrijwilliger gaat regelmatig langs om te horen 

hoe het gaat en zoekt samen met het gezin naar oplossingen die haalbaar zijn voor hen.   

Samen huistaken maken, voorleesbegeleiding, praten met de ouder(s) over de opvoeding, 

een vrijetijdsactiviteit doen,.. alles wat een vrijwilliger kan bijdragen aan het gezinsleven kan 

aan bod komen. Dit is altijd in overeenstemming met de noden van het gezin.  De vrijwilliger 

biedt een luisterend oor waarbij het gezin hun dagelijkse zorgen kunnen delen.  Er wordt 

een vertrouwensrelatie opgebouwd met het gezin en de vrijwilliger probeert hen te 

versterken.  

Deze vrijwilligers worden door Steun op Maat gerekruteerd, gescreend en opgeleid; ze 

worden ook begeleid tijdens de periode waarin ze in een gezin ingezet worden op basis van 

geregelde intervisiemomenten waarbij ook een psychologe aanwezig is. Er zijn ook 

individuele opvolgingsgesprekken alsook een aanbod aan vormingen door onze partners. 

 

Steun op Maat biedt daarnaast ook een groepsaanbod voor gezinnen en hun kinderen. 

Anders dan andere buddywerkingen in Vlaanderen, organiseren we ook (informele) 

groepsactiviteiten voor ouders en/of hun kinderen. Dit zijn  groepsmomenten waar ouders 

hun levenservaring met elkaar kunnen delen. Tegelijkertijd hebben deze groepsmomenten 

tot doel de zelfredzaamheid van de gezinnen te vergroten.  De groepsactiviteiten worden 

ondersteund door deskundigen in verschillende disciplines: opvoedkunde, kleding 

(verstelatelier), gezinsagogiek en zijn gebaseerd op de interesses van de ouders. 

  

In het onderstaande verslag worden de verwezenlijkingen van 2018 alsook de plannen om 

de werking verder uit te bouwen en te professionaliseren voor 2019 voorgesteld. 
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8.1  Project Steungezinnen  

 

Op basis van de convenant die De Lage Drempel heeft met het Sociaal Huis betreffende het 

ondersteunen van kwetsbare gezinnen in de bestrijding van kinderarmoede, en de 

ervaringen uit voorgaande jaren, dienen er jaarlijks 10 steunrelaties opgestart/onderhouden 

tussen een vrijwilliger/vrijwilligster en een maatschappelijk kwetsbaar gezin.  De gezinnen 

die aangemeld worden bij Steun op Maat worden door verschillende kanalen doorgestuurd:  

Sociaal Huis, SOB, Go-team, Steunpunt Asiel en Migratie, Koraalhuis, Sint-Vincentius, Kind en 

Gezin, Huis van het Kind, De Keeting, CKG, Wel en Wee, CLB en last but not least de gezinnen 

zelf. De gezinnen zijn trouwens de koploper in het doorverwijzen van lotgenoten naar ons 

project.   

In 2018 waren er 15 nieuwe gezinnen aangemeld. Van de reeds bereikte gezinnen van de 

voorbije jaren en die van 2018, heeft Steun op Maat in 2018 in totaal 37 gezinnen bereikt.  

De meeste van deze gezinnen doen actief beroep op het aanbod van Steun op Maat.   

 

8.1.1 Gezinsversterking: individuele steunrelaties 
 

De grootste doelstelling van Steun op Maat is en blijft de gezinnen versterken in hun 

dagelijks leven en dit door zgn. gezinsondersteunende vrijwilligers of buddy’s.  

 

a. Zeven stappen om een gezin te koppelen aan een buddy  

 

Steun op maat: 

 

1.Werft 

Werven betekent het gericht zoeken van vrijwilligers en gezinnen met een 

ondersteuningsvraag. Steungezinnen worden voornamelijk aangebracht door andere 

gezinnen die al ondersteuning krijgen van ons of via het Sociaal Huis Mechelen en het Huis 

van het Kind Mechelen. Maar ook heel wat andere sociale organisaties zoals eerder 

opgesomd.  

2.Screent  

De screening van het steungezin gebeurt door een gestructureerde intake  

(vragenlijst/toetsing criteria) door de projectleider en eventueel later aangevuld door 

informatie van de vrijwilliger. We gaan na of ze in aanmerking komen en proberen samen 

met het gezin te ontrafelen wat hun noden zijn. Hierbij proberen we een beter beeld te 

schetsen van de ondersteuningsvraag van het aangemeld gezin.  

Omdat de gezinnen die zich aanmelden op één of andere manier kwetsbaar zijn, willen wij 

ook onze vrijwilligers screenen. Dit gebeurt eveneens door een gestructureerd gesprek met 

de projectleider en coördinator. In dit gesprek hebben we het over de interesses en de 
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leefwereld van de vrijwilliger. Dit is belangrijk om een goede match te maken tussen het 

juiste gezin en de juiste vrijwilliger.  

In dit gesprek peilen we ook naar de verwachtingen en ingesteldheid van de vrijwilliger. Voor 

ons zijn waarden als authenticiteit, empathie, gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid en 

respect hierbij van belang. Het komt er op neer dat men als vrijwilliger “present” moet zijn. 

Dit wordt dan ook gezien als belangrijkste pijler in het buddyschap; presentie wordt gezien 

als “een vorm van zorgzame en ongehaaste aandacht en ruimte voor de ander zoals hij is“ 

Een ander element dat aan bod komt is de draagkracht van de vrijwilliger. Kan hij of zij 

grenzen stellen? We vragen ook hoe wij als organisatie de vrijwilliger het best ondersteunen 

in het stellen van deze grenzen.  

3.Matcht  

Een vrijwilliger met een steungezin matchen is een proces waar veel denkwerk, informatie 

maar vooral ook mensenkennis voor nodig is. Om een match te bepalen leggen wij dan ook 

de intake van de vrijwilliger naast de ondersteuningsvraag van het steungezin. Dan gaan 

we na of er genoeg overeenkomsten zijn. Wanneer de vrijwilliger bvb. ervaring heeft in het 

geven van Nederlandse les en het steungezin heeft hier een ondersteuningsnood bij, weten 

we dat deze vrijwilliger hier ondersteuning kan bieden. Door onze vrijwilligers en onze 

gezinnen beter te leren kennen, kunnen we dit beter op elkaar afstemmen.  

Bij een mogelijke “match” maken de drie betrokken partijen (projectleider, steungezin en 

vrijwilliger) een afspraak om kennis te maken met elkaar. Tijdens dit gesprek schetst de 

projectleider nog eens de contouren van Steun op Maat, en wat wel en niet de bedoeling is. 

Ook wordt er samen een eerste afspraak vastgelegd waarop de buddy en het steungezin 

elkaar zullen zien.  

Wanneer beide partijen willen verder gaan met elkaar, wordt er een engagementsverklaring  

ondertekend waarin enkele afspraken tussen vrijwilliger, projectleider en steungezin staan. 

Hierop kan de vrijwilliger altijd terugvallen. Matching biedt nooit zekerheid, soms klikt het 

niet tussen de gemaakte match en moet er een nieuwe koppeling gebeuren. 

 

4.Ondersteunt  

Wanneer de ondersteuningsrelatie loopt, proberen wij vanuit Steun op Maat de vinger aan 

de pols te houden met de vrijwilliger. Dit doen we door af en toe contact op te nemen om te 

horen hoe het gaat;  bij problemen sturen wij bij waar nodig. 

Een steunrelatie duurt minimaal 6 maanden. We verwachten dat gezinnen en vrijwilligers 

elkaar minstens 2 keer per maand ontmoeten. Halfjaarlijks wordt ook een opvolgingsgesprek 

voorzien met buddy, projectleider en steungezin. 
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We proberen ook maandelijks een gezinsvriendelijke activiteit te organiseren, waar 

vrijwilligers niet verplicht aan hoeven deel te nemen.  Zo zien we soms de vrijwilliger en het 

steungezin samen. Dit kan er ook voor zorgen dat de mensen hun sociaal netwerk 

uitbreiden. Door deze contactmomenten proberen we een beter beeld te krijgen van de 

situatie tussen het duo.  

5.Vormt  

Vanuit Steun Op Maat kiezen wij ervoor om geregeld intervisiemomenten voor vrijwilligers 

te organiseren. Hierbij hebben vrijwilligers inspraak in de werking, nieuwe activiteiten;  maar 

kunnen ze ook hun hart luchten of tips en tricks met elkaar delen.  

Naast deze intervisiemomenten zorgen wij voor de nodige vorming, over onderwerpen die 

relevant zijn bij dit type van vrijwilligerswerk. Er wordt ook jaarlijks een armoedewandeling 

georganiseerd voor vrijwilligers om sociale voorzieningen in het Mechelse beter te leren 

kennen. 

6.Waardeert  

Vrijwilligers werken op puur vrijwillige basis. Ze proberen mensen die om één of andere 

reden kwetsbaar zijn terug volwaardig in de maatschappij te betrekken. Als blijk van 

waardering organiseren wij dan ook een vrijwilligersetentje, teambuilding,.. We betalen ook 

alle gemaakte kosten terug en zorgen voor een vrijwilligersverzekering.   

7.Verandert 

Als buddywerking voor kwetsbare mensen proberen wij “een verandering” te beogen bij 

onze doelgroep en in de samenleving zélf. Door onze buddywerking bekend te maken bij 

andere voorzieningen en professionals proberen wij een groter draagvlak te creëren voor de 

problematiek van de gezinnen en voor het ondersteuningswerk van de vrijwilligers.  

Dit betekent dat we aan de diensten waarmee we in contact komen laten weten waar 

mensen uit onze steungezinnen tegen op botsen. Dit doen we door deze organisaties hierop 

rechtstreeks aan te spreken of via ons jaarverslag. 

Door in samenspraak met het gezin een doorverwijzing te doen, kan dit de kracht van het 

steungezin alleen maar verhogen en hun blik verruimen. Als laagdrempelige buddywerking 

nemen wij ook een signaalfunctie op, waarbij we pijnpunten en moeilijkheden bij 

samenwerkingspartners benoemen en zichtbaar maken.  

 

b. Analyse gemaakte matches in 2018 

 

-2018 leverde 20 matches/steunrelaties op.   
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-In 2018 stopten 4 gezinnen bij Steun op Maat. De reden van stopzetting is onder andere 

omwille van verhuis naar thuisland en andere provincies in Vlaanderen. 

 

-Van deze 20 matches zijn er 11 gezinnen die in 2017 aangemeld werden bij Steun op Maat.  

De andere matches zijn gezinnen die in 2018 aangemeld werden.   

 

-Van deze 20 relaties werden er 11 steunrelaties gedragen door stagiairs van Thomas More, 

Odisee en UCLL.  Zij werden allen ingezet bij anderstalige gezinnen waar de kinderen een 

taalachterstand/zwakke resultaten op school hebben.  Andere steunrelaties focussen zich 

vooral op logistieke en sociale ondersteuning: assistentie bij communicatie met externe 

actoren (school, administratie, etc.) en gezelschap voor de thuisblijvende ouder die kan 

genieten van een luisterend oor en een gezellig babbeltje bij een kopje thee of koffie. 

 

-De gezinnen bestaan voor 89% uit allochtonen en 11% autochtone gezinnen.  De bereikte 

nationaliteiten binnen het project Steun op Maat zijn in totaal 13:  

 4 Chaldeeuwse gezinnen (één afkomstig uit Turkije waarvan de vader afkomstig is 

uit Irak en 3 andere gezinnen volledig uit Turkije, 1 van deze 4 gezinnen is 

eenoudergezin) 

 2 gezinnen uit Congo (allebei eenoudergezinnen) 

 1 gezin uit Kameroen (eenoudergezin) 

 1 Tibetaans gezin (eenoudergezin) 

 3 gezinnen uit Irak (alle drie tweeoudergezinnen waarvan 2 gezinnen behorend 

tot de Koerdische gemeenschap) 

 3 gezinnen uit Syrië (alle drie tweeoudergezinnen en behorend tot de Aramese 

gemeenschap)  

 1 uit Kroatië (eenoudergezin) 

 4 Vlaamse gezinnen (alle vier eenoudergezinnen)  

 14 gezinnen uit Marokko (waarvan 5 eenoudergezinnen en 9 

tweeoudergezinnen)  

 1 gezin uit Mongolië (eenoudergezin),  

 1 gezin uit Roemenië (tweeoudergezin)  

 1 gezin uit Algerije (eenoudergezin)  

 1 gezin uit China (eenoudergezin) 

 

-Steun op Maat is een Mechels project en zet zich uitsluitend in op gezinnen die in Mechelen 

en haar deelgemeenten wonen.  Maar toch worden er van de 37 bereikte gezinnen 2 

gezinnen die woonachtig zijn in Sint-Katelijne-Waver gesteund.  De ondersteuning van deze 

twee gezinnen gebeurt niet zomaar. De gezinnen werden namelijk doorverwezen door 

partnerorganisaties zoals CKG en Sint-Vincentius met wie wij nauw samenwerken en die in 

vele gevallen qua grondgebied grensoverschrijdend werken. Omwille van de redelijk lange 
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wachtlijst, hebben wij in 2018 besloten om naast deze 2 gezinnen geen andere gezinnen uit 

andere gemeentes te gaan ondersteunen.   

 

 

-De verhouding eenoudergezinnen/tweeoudergezinnen is vrij gelijklopend.   

49% is eenoudergezin (waarvan één vaderlijk eenoudergezin) en 51% tweeoudergezin. 

Het aantal kinderen per gezin varieert van 1 tot 6:  

 9 gezinnen met 1 kind 

 7 gezinnen met 2 kinderen  

 11 gezinnen met 3 kinderen  

 7 gezinnen met 4 kinderen  

 2 gezinnen met 5 kinderen 

 1 gezin met 6 kinderen  

De leeftijd van de kinderen ligt tussen:  

 0 en 6 jaar oud: 21 kinderen  

 7 en 11 jaar oud: 47 kinderen  

 12 en 17 jaar oud: 12 kinderen  

 

-Van de 37 bereikte gezinnen zijn er 34 die heel duidelijk aangeven dat ze baat hebben bij 

een steunrelatie. 3 andere gezinnen maken eerder graag gebruik van versterkend en 

ondersteunend aanbod van Steun op Maat als:  

- het aanvragen van Uitpas 

- groepsactiviteiten 

- punctuele administratieve ondersteuning 

 

c. Wat is de meest zinvolle dagbesteding van de ouders binnen deze gezinnen? 

 

Op basis van de wisselende informatie die wij hebben kunnen bekomen via het in kaart 

brengen van het profiel van de gezinnen kunnen wij vaststellen dat er: 

- 18 ouders een arbeidscontract hebben al dan niet een vast contract. Van deze 18 

ouders zijn er 6 eenoudergezinnen die werkzaam zijn en 12 tweeoudergezinnen.  Een 

van de gezinnen (tweeoudergezin) is werkzaam in een beschermd sociaal 

tewerkstellingsproject De Refuge en een ander gezin is werkzaam bij Manus, 

eveneens een sociaal tewerkstellingsproject (tweeoudergezin). Andere werkende 

gezinnen bevinden zich in een precaire tewerkstelling gaande van interim contracten 

tot tijdelijke contracten van zeer korte duur. Zo merken wij op dat er op vlak van 

tewerkstelling weinig stabiliteit aanwezig is qua financies. 

- 4 gezinnen hebben een werkloosheidsuitkering. 1 ervan is een eenoudergezin en 3 

zijn het tweeoudergezinnen. 

- 3 gezinnen hebben een leefloon (eenoudergezinnen) 
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- 14 gezinnen hebben een vorm van ziekte-uitkering. 5 van deze gezinnen zijn het 

eenoudergezinnen, de andere 9 gezinnen zijn tweeoudergezinnen. Bij sommige van 

deze gezinnen hebben beide ouders een ziekte-uitkering.   

- Bij 7 tweeoudergezinnen heeft de partner (echtgenote die zich wijdt aan de 

opvoeding van de kinderen) geen enkele vorm van inkomen. En 2 eenoudergezinnen 

hebben geen inkomen. Eén gezin leeft in een zeer precaire situatie door geen wettig 

verblijf te hebben. En het ander gezin heeft geen inkomen door verhuis en 

onstabiliteit in tewerkstelling en opleiding. 

- Binnen 3 gezinnen (1 tweeoudergezin en 2 eenoudergezinnen) worden er taallessen 

gevolgd. 

 

d. De meest voorkomende hulpvragen van de gezinnen  

 

 30 gezinnen gaven aan hulp nodig te hebben bij het in orde brengen van hun 

administratie. Dit blijkt voor vele gezinnen een struikelblok te zijn om hun dagelijks 

leven op een gestructureerde manier in orde te brengen. Dikwijls is de 

administratieve taal niet verstaanbaar voor de in vele gevallen laaggeschoolde 

gezinnen. 

 

 Vele ouders zijn laaggeschoold en hebben een taalachterstand. Sommigen van hen 

spreken zelfs zeer gebrekkig Nederlands. Hierdoor is hun draagkracht beperkt om 

hun kinderen bij hun huiswerk te kunnen helpen. 22 ouders gaven aan hulp nodig te 

hebben bij het maken van het huiswerk van hun kinderen. 

 

 De digitale kloof is een modern probleem van de laatste 20 jaar. Bijna 90% van de 

bereikte ouders zijn digitaal laaggeletterd. Ook al merken wij dat velen onder hen 

een laatste smartphone hebben om erbij te horen, zien wij dat ze op dat vlak helaas 

de boot gemist hebben. 10 gezinnen gaven aan dat ze heel graag willen leren werken 

met een computer en leren hun weg maken op het internet. Omdat wij de ouders 

vanuit dit project willen versterken in hun dagelijks leven, zijn we op zoek gegaan 

naar partners die deskundig zijn in het geven van aangepaste lessen over leren 

werken met computer en internet. Onze reeds bestaande samenwerking met Open 

School in het kader van de deelwerking DigiDrempel bracht ons dichterbij bij het 

project Digitaal Communiceren. Omwille van vaak zware problematieken hebben 

deze ouders geen tijd meer om in groepsverband les te volgen. Vaak hebben ze ook 

geen ruimte meer in hun hoofd om iets te leren. Deze is ook meteen de reden 

waarom ze geen aansluiting vonden bij lessen van DigiDrempel. Om ze toch nog een 

kans te geven en om hen op de boot te krijgen van de digitale samenleving, zijn we 

opzoek gegaan naar voor hen de meest toegankelijke manier van lesgeven. Zo zijn we 

samen met Open School tot de vaststelling gekomen dat 1 op 1 de meest effectieve 

en efficiënte manier zou zijn om hen iets bij te brengen. Zo startten 4 gezinnen in dit 
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project. De inhoud van de lessen was in eerste instantie de website van de school van 

hun kinderen leren ontdekken, een mail leren versturen, de uren van de bus leren 

opzoeken, de mogelijkheid om online bankieren te ontdekken,… 

 Veel gezinnen leven in eenzaamheid en sociaal isolement. We zien dat zowel sociale 

eenzaamheid als emotionele eenzaamheid aanwezig is bij vele van onze gezinnen.  

Als een van de hulpvragen als steun op maat om hun dagelijks leven te verbeteren, 

gaven 34 gezinnen aan nood te hebben aan een groot luisterend oor/iemand hebben 

als klankbord. 

 

 Opvoeding van kinderen is een moeilijke taak  in deze complexe tijden. De opvoeding 

van de kinderen vraagt ook veel geduld en luisterbereidheid van de ouders. De 

ouders weten soms niet goed of ze wel de perfecte ouder zijn. Ze zijn dan ook 

dikwijls onzeker over hun aanpak en zijn steeds op zoek naar bevestiging. Ze zitten 

zelf met veel vragen over bijvoorbeeld, waarom luisteren mijn kinderen niet naar 

mij?, waarom steekt mijn kind de straat zomaar over zonder te kijken?,… 

31 gezinnen gaven aan dat ze advies over opvoeding van kinderen wensen te 

bekomen. 

 

 Deelname aan cultuur met zowel kleine als grote C is bijna nihil bij onze gezinnen.  

Zomaar een museumbezoek plannen is dan ook niet vanzelfsprekend bij hen. Toch is 

cultuur en kunst iets dat wij graag willen aanbieden aan onze gezinnen. Bij intake 

polsen we ook naar de interesse van de gezinnen in dit item. 8 gezinnen gaven aan 

interesse te hebben in kunst en cultuur. Dit om hun sociaal netwerk en hun kennis te 

verruimen. 

 

 99% van onze gezinnen zijn zeer laag geschoold. Velen onder hen hebben een zware 

taalachterstand en wensen hieraan verandering te brengen. Als een van de veel 

voorkomende hulpvragen zijn er 13 gezinnen die aangeven dat ze willen leren lezen 

en schrijven. 

 

 Werkbaar werk vinden is niet eenvoudig voor de gewone burger laat staan voor onze 

kwetsbare gezinnen. Omwille van hun grote problematieken en hun lage 

scholingsgraad vinden velen onder hen geen werk. Ettelijke pogingen om aangepast 

werk te vinden hebben niets opgeleverd. Toch zijn er onder hen die de moed niet 

verliezen en ons aangeven dat ze graag een combineerbaar job met hun gezinsleven 

willen vinden. Zo zijn er 11 gezinnen die aangeven dat ze werk willen zoeken.   

 

 Het samen zijn met anderen, het gevoel hebben er niet alleen voor te staan in het 

leven, erbij willen horen,…. Allemaal wensen om de eigen precaire situatie te willen 

verbeteren. Hoe kan men dat doen zonder de hulp van anderen? Daartoe lenen de 
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groepsactiviteiten en groepsgeest. Zo zijn er 21 gezinnen die als hulpvraag aangaven 

dat ze graag mee willen doen met onze groepsactiviteiten.   

 

 Onze gezinnen hebben in vele gevallen een beperkt tot geen sociaal netwerk. Zonder 

een degelijk vangnet kan men in deze complexe samenleving moeilijk zijn leven op 

een waardige manier maken/opbouwen. Dit geldt dus ook voor onze gezinnen. In 

hun zoektocht naar het opbouwen en verwerven van een goede vangnet, zijn er 28 

gezinnen die aangaven dat ze hun sociaal netwerk met veel plezier willen verruimen. 

 

 

e. Criteria Steungezinnen 

 

Om te bepalen wie effectief nood heeft aan een steunrelatie en om op een zeer objectieve 

manier de selectie van de steungezinnen te maken, zodat ze als een volwaardige steungezin 

kunnen beschouwd worden en om meer structuur in te bouwen in Steun op Maat, werd er 

een procedure gestart om meer te gaan professionaliseren.   

 

Zo zijn er – via de Stuurgroep van Steun op Maat- 10 (niet-uitsluitende) criteria opgesteld 

waaraan de gezinnen getoetst worden om te bepalen of ze al dan niet beroep kunnen doen 

op een steunrelatie. Er werd naast dit document nog een (intake)document opgesteld om 

het profiel van de gezinnen in kaart te kunnen brengen. De twee documenten samen kunnen 

mee bepalen of een gezin voldoet aan de opgestelde criteria. Om als steungezin beschouwd 

te worden moet elk gezin voldoen aan minstens 4 van de 10 criteria:  

 

1. Beschikbaar maandinkomen  

Het gezin beschikt over een onregelmatig maandinkomen, het beschikbaar inkomen (min 

schulden) ligt lager dan bedrag leefloon, men leeft van een werkloosheidsuitkering en/of 

leefloon. Het bedrag van het leefloon voor gezin met kinderen bedraagt € 1179,65 (al dan 

niet alleenstaande ouder). We maken geen onderscheid naar het aantal kinderen ten laste 

en houden geen rekening met de kinderbijslag.  

2. Opleiding van de ouders  

Als de alleenstaande ouder of minstens een van beide ouders geen diploma hoger secundair 

heeft of het niet met zekerheid weet, enkel buitengewoon onderwijs volgde en/of 

(functioneel) analfabeet is. 

3. Laag stimulatieniveau  

Een inschatting van het stimulatieniveau in het gezin gebeurt op basis van observatie en 

bespreking met de ouders. Ook het gegeven of kinderen op regelmatige basis deelnemen 

aan het kleuteronderwijs en/of er moeilijkheden zijn in de verzorging van de kinderen telt 

mee in de bespreking.  



 
52 

4. Het kind heeft leer- of ontwikkelingsachterstand 

Een lage scholingsgraad of taalachterstand van de ouder(s) kan een beperking inhouden 

voor de (schoolse) ontwikkeling van het kind, bvb. voor het uitvoeren van schooltaken. 

5. Kind en ouders hebben taalachterstand  

Als de thuistaal duidelijk verschilt van de schooltaal, en de ouders de schooltaal ook beperkt 

machtig zijn, kan er een taalachterstand optreden (dit verhoogt nog als het kind niet 

schoolplichtig is minus 5 jaar).  

6. Scholenfrequentie van het kind  

Als het kind op korte tijd veel verschillende scholen frequenteert (omwille van bvb. verhuis, 

maar bvb. ook omwille van problematische situaties of leer-en ontwikkelingsachterstand), 

kan er een leerachterstand optreden. 

7. Er is bij voorkeur sprake van een preventieve opvoedingssituatie  

Als er professionele ondersteuning is in het gezin, gebeurt de opvoedingsondersteuning met 

een zéér duidelijke afbakening van de ondersteuning (mag niet louter als verlengde van de 

hulpverlening worden gezien). Dit is voor SOM vrij noodzakelijk, er moet al een sociale 

ondersteuning zijn, liefst professioneel (eventueel doorverwezen door deze instantie). 

8. Er moet een duidelijke hulpvraag vanuit het gezin komen  

Niet enkel vanuit een aanvragende instantie, maar vooral het gezin zélf moet de 

ondersteuning bewust vragen.  

9. Het gezin heeft geen of weinig sociaal netwerk 

De ouders hebben weinig sociale contacten, zijn geen lid van een vereniging. Er is weinig of 

geen contact met buren, vrienden, familie of school.  

10. Er wordt rekening gehouden met de beperkte  draagkracht van de ouder(s) 

Indien de draagkracht van de ouder(s) te klein is om enkel met een vrijwilliger te vergroten, 

wordt er doorverwezen naar een professionele ondersteuning of neemt de vrijwilliger dit 

samen op met de professional. Indien de draagkracht  wél voldoende groot is, wordt er voor 

een tijdelijke ondersteuning gekozen, deze duurt gemiddeld twee jaar en wordt dan 

geëvalueerd. Indien wenselijk wordt de ondersteuning met een jaar verlengd.  

Hoeveel gezinnen voldeden aan hoeveel criteria?  

- 1 steungezin voldeed aan 4 van de 10 criteria; dat is dus het minimum waaraan een 

gezin moet voldoen om beroep te kunnen doen op Steun op Maat; 

- 3 steungezinnen voldeden aan 5 van de 10 criteria; 

- 4 steungezinnen voldeden aan 6 van de 10 criteria 

- 13 steungezinnen voldeden aan 7 van de 10 criteria; 

- 15 steungezinnen voldeden aan 8 van de 10; 

- 1 steungezin voldeed aan 9 van de 10 criteria 
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f. Vrijwilligers en stagiaires zoeken  

 

- In 2018 waren er 31 vrijwilligers actief bij Steun op Maat. Hiervan waren er 14 stagiaire (10 

van Thomas More in het kader van Horizon Stage, 1 van UCLL, 1 van KdG, 1 van Odisee en 1 

van volwassen onderwijs).  

 

Met grote vreugde konden we dit jaar beroep doen op de laatstejaarsstagiaires van de 

lerarenopleiding basisonderwijs Thomas More Hogeschool in het kader van hun Horizon 

Stage (leren kennen maatschappelijke context gezinnen).  

Via deze stage konden wij  10 stagiaires inschakelen die elk 45u presteerden bij de gezinnen.  

Vermits 45u een vrij korte termijn is om de vertrouwen van de gezinnen te kunnen winnen 

en meer samenwerking tussen de studenten te bevorderen, hebben wij de stagiaires 

ingedeeld in vijf duo’s. 

De stages konden op die manier ingepland worden vanaf oktober 2018 en kunnen tot in 

maart 2019 doorlopen. Om een goede opvolging te kunnen garanderen zowel voor de 

studenten als voor de gezinnen, hebben wij ervoor geopteerd om een opvolgingsdocument 

op te maken waarop de studenten een maandelijks overzicht van de gebrachte bezoekjes 

konden noteren. Dit document wordt ook bij andere steunrelaties gebruikt. Wij hebben er 

ook voor geopteerd om aparte intervisies en duo-gesprekken te voeren voor de studenten.   

 

-Steun op Maat is als een sociaal project een vaste waarde aan het worden in het versterken 

van de gezinnen in hun dagelijks leven. Het project krijgt dan ook meer en meer bekendheid 

en aanvragen van gezinnen stromen binnen. Dit maakt dat we in 2018 ondanks dat we 20 

steunrelaties konden opstarten toch nog met een wachtlijst zaten.  

 

De zoektocht naar geschikte vrijwilligers is een constante opdracht van Steun op Maat. Om 

onze wachtlijst te verminderen hebben wij actief ingezet op sociale media, de vertrouwde 

websites zoals die van 11.be, zijn we op zoek gegaan naar mogelijke 

samenwerkingsverbanden zoals OKRA en VDAB, hebben wij deelgenomen aan 

welzijnswandelingen waar we telkens onze werking voorstelden, gingen we vormingen 

geven aan scholen en andere externen. Er werden zelfs twee opeenvolgende 

opendeurdagen gehouden op 7 en 8 september waarop heel wat volk naar toe kwam.   

 

Verschillende partners van het Huis van het Kind werken ook met vrijwilligers.  Vandaar uit is 

ook het idee ontstaan dat het Huis van het Kind hierop zal inzetten om vrijwilligers te zoeken 

voor haar partners (dus ook voor Steun op Maat). 

De wens is er om in 2019 nog meer in te zetten om meer vrijwilligers te zoeken. Daarvoor 

zien wij als mogelijke kanalen: 

- Andere hogescholen naast die van Thomas More (zoals KdG) 

- Rode Kruis Vlaanderen die een grote pool van vrijwilligers heeft. 
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- Ook een samenwerking met andere organisaties zoals Welcome in Mechelen kan ons 

hierbij helpen geschikte vrijwilligers te vinden (deze organisatie werkt ook met 

kwetsbare gezinnen, vooral nieuwkomers).   

- Het kan ook een optie zijn om met een stand op bepaalde evenementen te gaan 

staan. 

Hiermee wensen wij in plaats van wachtlijst te hebben voor gezinnen, eerder een reservelijst 

te hebben van vrijwilligers die onmiddellijk kunnen ingeschakeld worden van zodra een gezin 

zich aanmeldt. Dit is misschien utopisch maar dromen zijn niet altijd bedrog. 

 

Om onze vrijwilligers bij te staan bij hun vragen, opmerkingen, verzuchtingen,…. werden er 

ook regelmatig intervisies gehouden. Tijdens de intervisies konden de vrijwilligers hun 

verhaal doen, vertellen waar ze mee vastzitten bij bepaalde problemen, waar ze snel voor 

oplossing konden zorgen, naar elkaar luisteren, van elkaar leren,…. In totaal werden er 7 

intervisies gehouden. 

Naast de intervisiemomenten kregen de vrijwilligers ook de kans om deel te nemen aan 

vormingen zoals de armoedewandelingen georganiseerd door De Lage Drempel zelf en de 

vormingen georganiseerd door het Netwerk Tegen Armoede en de vorming Afstand en 

Nabijheid georganiseerd door het Huis van het Kind.   

 

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

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

groepsondersteunende activiteiten. Ze worden één voor één hierna voorgesteld. 

 

8.1.2 Groepsbijeenkomsten: samen sta je niet alleen 

 

Steun Op Maat bouwt daarnaast een groepswerking uit (sinds 2016) waarbij ouders 

ervaringen uitwisselen, elkaar helpen, samen deelnemen aan activiteiten of uitstappen. De 

zoektocht naar talenten en eigen krachten is hierbij een goede insteek om het gezin te 

versterken. De toeleiding naar de groepswerking kan door de vrijwilligers gebeuren; zij 

kunnen ook aanwezig zijn indien het gezin dit vraagt.  

 

Vanuit De Lage Drempel en Steun Op Maat organiseren wij een aantal activiteiten om de 

mensen samen te brengen. Zo beogen wij hun sociaal netwerk te vergroten.   

 

 Verstelatelier:  

Wij organiseren 2x/maand een verstelatelier waarbij mensen hun eigen kledij kunnen 

meebrengen om te verstellen. Zo kunnen ze kledij een tweede leven geven. Het 

verstelatelier is toegankelijk voor mensen van De Lage Drempel en voor gezinnen van Steun 

Op Maat. In het najaar van 2018 is de begeleidster van dit atelier uitgevallen. Heel snel 

hebben wij haar kunnen vervangen door twee zussen, waarvan één naaister is van beroep.  

Hiermee konden we de verderzetting van deze activiteit ten volle garanderen. 
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Om de inbedding van Steun op Maat binnen De Lage Drempel (als een van de belangrijke 

deelwerkingen) meer mogelijk te maken, werd er in 2018 beslist om de verstelateliers niet 

langer enkel voor de gezinnen van Steun op Maat te houden maar ze volledig open te stellen 

voor de gehele werking van De Lage Drempel. Op die manier kan men ook meer diversiteit 

tussen de deelnemers van De Lage Drempel in zijn geheel bekomen. Zo kan er ook 

kruisbestuiving ontstaan tussen de deelnemers om elkaars cultuur beter te leren kennen 

 
 

In 2018 vonden er 17 verstelateliers plaats. 

Gemiddeld aantal deelnemers per activiteit was 8 met inbegrip van de begeleidsters. 

De leeftijd van de deelnemers van deze activiteit ligt tussen 30 en 65 jaar. 

Aantal nationaliteiten aanwezig binnen deze activiteit is 5 (Chaldeeërs uit Turkije: 1 

deelneemster, Congo: 1 deelneemster, Irak: 1 deelneemster, Vlamingen: 10 deelneemsters), 

Marokko: 8 deelneemsters. 

 

 Kookles:  

We organiseren maandelijks een kookactiviteit op woensdagvoormiddag. Hier nemen zowel 

mensen vanuit De Lage Drempel als gezinnen van Steun Op Maat aan deel, op koken na is dit 

ook een gezellig samenzijn. Het menu is elke keer zeer divers. Er wordt rekening gehouden 

met mensen die halal eten. In 2018 zijn er 9 kooklessen geweest met gemiddeld 3 personen 

uit SOM-gezinnen. 

 

 Gezinsvriendelijke activiteit: 

We hebben ook een maandelijkse activiteit specifiek voor de gezinnen van Steun Op Maat. 

Deze gezinsvriendelijke activiteit kan bijvoorbeeld een feest voor een bepaald thema zijn 
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(Halloween op 31/10/2018) , een bezoek aan de bibliotheek, een knutselnamiddag. Kortom 

het is elke maand een andere activiteit...  

 

 Opvoeden op maat:  

Opvoeden op maat is een bijeenkomst voor ouders die met opvoedingsvragen zitten of niet 

goed weten hoe ze bepaalde zaken moeten aanpakken. Opvoeden op maat wordt begeleid 

door een professionele hulpverlener (kinderpsychiater).    

Bij de behoeften/hulpvragen van de ouders hebben we gezien dat er heel wat ouders 

aangeven dat ze opvoedkundig advies goed kunnen gebruiken. Om te voldoen aan hun 

vragen is het aanbod van de sessies Opvoeden op Maat ook dit jaar georganiseerd geweest.  

In totaal werden er 10 sessies georganiseerd. Gemiddeld aantal deelnemers was 4 per 

sessie. De nationaliteiten van de deelnemers zijn: 

- Turkije: 2 

- Congo: 1 

- Belgen: 4 

- Marokko: 5 

De leeftijden van de deelnemers lag tussen 30 en 50 jaar.  

 

De sessies Opvoeden op Maat vonden niet alleen plaats in De Lage Drempel. Deze gingen 

ook onder de paraplu van De Lage Drempel door in de dienstencentrum De Schijf. Zo vond er 

vanaf september tot december 2018 telkens 1 sessie Opvoeden op Maat plaats. 

 

8.1.3 Werking van een organisatie gebaseerd op vrijwilligers 

 

Aangezien heel wat steunrelaties de voorgaande jaren werden stopgezet (omwille van 

verschillende redenen met o.a. verandering in de gezinssituatie en verandering in de 

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

door de jaren heen is bijeengebracht, werd naar aanleiding van het afhaken een algemene 

bevraging 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 werd er in 2017 beslist om sterk in te zetten op het ontwikkelen van 

aangepaste procedures voor rekrutering, selectie, en behoud van vrijwilligers (o.a.: 

vorming en begeleiding/coaching). In het najaar van 2017 werd hiermee gestart. 

 Zo werd er een aanzet gegeven om een starterspakket/onthaalpakket voor 

vrijwilligers op te stellen die de vrijwilligers meer in staat zal stellen een betere 

inschatting te kunnen maken voor het te verwezenlijken engagement binnen Steun 

op Maat.  

 Ook werd er een aanzet gegeven om een intake-document voor vrijwilligers op te 

stellen. Deze twee acties werden in 2018 verder uitgewerkt tot een eindproduct.   
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 Naast deze documenten werd er ook zoals eerder vermeld een document opgesteld 

om het profiel van de gezinnen in kaart te kunnen brengen.   

 Ook werd het reeds bestaand opvolgingsdocument geüpdatet.  

 

Ondertussen hebben alle vrijwilligers deze documenten in hun bezit. Binnen deze acties 

werd er ook vanuit de werking geopteerd om een “uittreksel uit het strafregister” aan elke 

vrijwilliger te vragen die al een engagement heeft en aan alle nieuwe vrijwilligers die een 

engagement wensen aan te gaan binnen Steun op Maat. In 2018 heeft geen enkele 

vrijwilliger een engagement kunnen opnemen zolang het uittreksel uit het strafregister niet 

in orde was. Alle vrijwilligers reeds bereikte vrijwilligers en de nieuw gerekruteerde 

vrijwilligers brachten dit in orde.  

 

Ten gevolge van het opstarten van de groepsactiviteiten, werden ook expert-vrijwilligers 

gezocht met specifieke expertise in een veld relevant voor de groepsbijeenkomsten. 

 
 

Zoals eerder vermeld is het de bedoeling om meer inbedding van Steun op Maat in de 

gehele werking van De Lage Drempel te bekomen. Daarom werd er ook in 2018 beslist om 

vanuit Steun op Maat meer in te zetten op de bekendmaking van het activiteitenaanbod 

(uitstappen, feesten, vormingen) van De Lage Drempel bij de ouders van Steun op Maat en 

niet langer als deelwerking extra activiteiten buiten het aanbod van De Lage Drempel te 

gaan voorzien/organiseren. Op die manier kunnen de ouders van Steun op Maat ook meer 
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gebruik gaan maken van dit interessant aanbod en zorgen we er voor dat diversiteit mooi tot 

uiting kan komen. We zorgen er ook voor dat verschillende leeftijden elkaar tegenkomen en 

zich gaan vermengen (intergenerationeel). Ook op die manier komen verschillende 

interesses samen. Zo zorgen we ervoor dat men elkaar op een informele manier kan leren 

kennen en bovendien ook van elkaar veel kan leren. 

 

Zo hebben de steungezinnen zeker aan 10 activiteiten/uitstappen deelgenomen. De 

Steungezinnen hebben vooral kunnen deelnemen aan activiteiten die zowel voor 

volwassenen als voor kinderen toegankelijk waren. Voorbeelden hiervan zijn: kerstfeest, 

Sinterklaasfeest, uitstap naar de zee,…. 

 

 

 

8.2.Samenwerking en overleg 
 

8.2.1 Stuurgroep Steun op Maat  

 

In november 2017 werd er een Stuurgroep (voor Steun Op Maat) opgericht om de 

projectleider van het project te ondersteunen binnen dit project (met daarin o.m. 4 

vrijwilligers). Binnen deze stuurgroep heeft de coördinator van het Huis van het Kind ook een 

plaats gekregen.  

 

In 2018 hebben we deze stuurgroep uitgebreid en geprofessionaliseerd.  

In onze zoektocht naar partners die een meerwaarde zouden zijn voor onze stuurgroep zijn 

we te rade gegaan bij Huis van het Kind. Via hen is er de teamleider van het Informatie en 

Doorverwijsteam (ID-team) en GO-team ( gezinsondersteuningsteam) (vanuit het Sociaal 

Huis) toegetreden tot de Stuurgroep. Daarnaast sloten ook de stafmedewerker onderwijs 
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vanuit Samenlevingsopbouw en de coördinator van Steunpunt Asiel en Migratie aan. De 

stuurgroep bestaat nu uit allemaal partners die ook tegelijkertijd doorverwijzers zijn van 

gezinnen naar Steun op Maat. De vrijwilligers maken geen deel meer uit van de stuurgroep, 

en werken meer mee aan de intervisie.   

 

8.2.2 Engagement als partner Huis van het Kind 

 

Steun op Maat is officieel een 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, pré- en perinatale zorg).  

Ook in 2018 heeft Steun op Maat haar engagement consequent opgenomen om als 

volwaardige partner deel te nemen aan de bestuursvergaderingen, netwerkvergaderingen 

met partners. We hebben naast de gewone bestaande engagementen ook tijd vrijgemaakt 

om mee inhoud en denkwerk te verrichten binnen de Denkdag van het Huis van het Kind in 

het kader van het aanbod van deze organisatie meer toegankelijk te maken voor kwetsbare 

groepen.   

Mede dankzij deze goede samenwerking, kunnen we beter voor toeleiding zorgen naar de 

opvoedkundige vormingen aangeboden door de Opvoedingswinkel. Door deze 

samenwerking lukt het ons aardig om ouders door te schakelen naar het aanbod van de 

partners. Zo horen we van ouders hoe gretig dat ze gebruik maken van de opvoedkundige 

tips van het Huis van het Kind. En we zien dat ze deze informatie zelf ook doorgeven aan 

andere ouders. 

 

8.2.3 Lokaal netwerk Vrijetijd- en Cultuurparticipatie 

 

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

Vrijetijd- en cultuurparticipatie. In tandem met De Lage Drempel (en haar vrijetijdsloket Rap-

op-Stap) 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 vrijetijd- en cultuuractiviteiten 

die in Mechelen worden aangeboden. 

 

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

worden voor het muziekkamp dat door het Casco Phil in Mechelen voor de 3de keer 

georganiseerd werd. Zo hebben er 4 gezinnen hun kinderen ingeschreven voor dit 

zomerkamp.   

Ondertussen is er een tweede partner erbij gekomen met een interessant educatief aanbod, 

namelijk CoderDojo die gericht zijn op het kinderen in contact brengen met leren 

programmeren/coderen en dit op een speelse manier. Hieraan hebben kinderen uit 8 

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

aangeboden worden reguliere partners tijdens het schooljaar. Dankzij de mogelijkheid van 

de kansenpas, wordt cultuur en hobby toegankelijker voor heel wat gezinnen. We hebben 

dan ook verschillende ouders geholpen met het aanvragen van hun Uitpas. We hebben hen 

ook kunnen informeren waar deze pas voor kan gebruikt worden. Van verschillende ouders 

kregen we positieve signalen over deze mogelijkheid.   

 

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

vakantiebesteding aan haar gezinnen via het Steunpunt Vakantieparticipatie. Dit gebeurt  in 

samenwerking met de deelwerking Rap-op-Stap, dat zelfs een kwaliteitslabel gekregen heeft 

van Steunpunt Vakantieparticipatie. Hier worden de kinderen ingeschreven voor 

sportkampen en kunnen ouders goedkoper deelnemen aan de verschillende type 

vakantieverblijven zoals aangeboden in de brochure van het Steunpunt Vakantieparticipatie.  

Naast de vakanties kunnen de gezinnen ook gebruik maken van de daguitstappen die van a 

tot z uitgestippeld zijn. 

 

Naast het actief promoten van het bestaande aanbod, werd in 2018 ook in het bijzonder 

ingezet op: 

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

gezinnen rond vrijetijdsparticipatie door hen de nodige info te bezorgen van o.a. 

vakantiezapper/Mechelen kinderstad en de initiatieven van andere partners.   

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

de aanwezigheid op eindejaarsfeesten van De Lage Drempel. 

 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 informele 

kennismaking in een intergenerationele sfeer. 

 

8.2.4 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. Eind oktober, begin 

november 2017 werd er een evaluatie gehouden over deze maaltijden. Men stelde vast dat 

het afhalen van maaltijden via verschillende kanalen niet veel succes had. Omwille hiervan 

en de boven vermelde redenen, werd er beslist om deze af te schaffen. In ruil hiervoor werd 

gezond eten gepromoot door fruit aan te bieden aan de doelgroep van de verschillende 

betrokken partners, waaronder Steun op Maat. Bij de gezinnen van Steun op Maat heeft dit 

laatste in elk geval een groot succes. 

In dat kader werd er ook in 2018 twee keer per maand fruit gegeven aan de gezinnen. Dit 

aanbod is in december 2018 ten einde gelopen en zal in 2019 niet meer hernomen worden 

omdat er geen budgetten voor zijn vanuit Vlaanderen. Dit nieuws kwam bij de gezinnen niet 

goed aan. Veel gezinnen vonden dit een jammere zaak. Omdat we gezonde voeding een 
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belangrijke factor vinden binnen de gezinnen, gaan we verder kijken wat mogelijk is via 

andere kanalen.  

 

8.2.5 UITPAS met verhoogde tegemoetkoming 

In samenwerking met De Lage Drempel, werden zoals eerder vermeld gezinnen van Steun op 

Maat geïnformeerd over de UITPAS. Individueel werden enkele gezinnen begeleid bij het 

aanvragen van hun UITPAS bij UIT Mechelen, andere werden via toeleiding en e-

mailcommunicatie op de hoogte gebracht.   

We merkten dat er heel veel gezinnen zijn die dit aanbod niet kenden. Sommige gezinnen 

meldden ons dat ze hiermee niets kunnen doen daar hun kinderen die boven 12 jaar zijn er 

geen gebruik van willen maken omdat het aanbod dat hen wel aanspreekt niet opgenomen 

werd in de lijst van de activiteiten van de UITPAS (voorbeeld: Utopolis).   

Andere gezinnen waren zeer blij met dit initiatief; want dit biedt hen een waaier aan 

betaalbare activiteiten waar ze in gezinsverband van kunnen genieten. 

 

8.2.6 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, Whatsapp,…).  Ook wordt er sterk ingezet op 

deelname aan de ZAP-activiteiten tijdens de schoolvakanties. We informeren niet alleen de 

gezinnen over dit aanbod. Ook de steunrelaties binnen de gezinnen worden hiervan op de 

hoogte gebracht. De steunrelaties kunnen in sommige gezinnen goede sleutelfiguren zijn bij 

het zoeken en doorverwijzen en wegwijs maken in het aanbod van activiteiten. Dit is van 

groot belang zeker bij gezinnen die digitaal hun weg niet vinden. In dat geval kan een 

helpende hand als die van de steunrelatie heel welkom zijn. 

 

8.2.7 Buurtsportwerking 

Ook het aanbod van deze dienst wordt zo breed mogelijk bij de gezinnen bekendgemaakt.   

Op die manier hebben de gezinnen een ruim aanbod aan sportmogelijkheden.  

 

8.2.8 Lokaal Overleg Platform: Kansen voor kinderen  

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  

(vertegenwoordigd door mensen uit de welzijnssector) kunnen verbeteren. 

Sinds de opstart in 2016, is Steun op Maat een vaste waarde in dit overlegplatform met één 

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

aan het uitdenken en organiseren van de activiteiten. Binnen dit overleg is er nog een sub-

overleg gecreëerd dat zich vooral bezighoudt met het aanpassen van de signaalkaart,  een 

document dat vooral door scholen gebruikt zal worden om armoede op hun schoolbanken te 
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leren ontdekken. Ook Steun op Maat neemt heel actief aan dit overleg en tracht een zo 

maximaal mogelijk bijdrage te leveren. 

 

 

9. De Lage Drempel anno 2019: een blik vooruit – Jaaractieplan 

2019  

a.  VERENIGEN (BASISWERKING) 

-ontmoetingsmomenten:   

 Openen van 5  halve dagen  met min. 3 vrijwilligers/ dag, voorzien van een aparte 

spreekruimte voor bezoekers, de namiddagen meer als laboratoria zien (uitproberen 

nieuwe activiteiten en recreatie door in te spelen op talenten bezoekers en 

vrijwilligers) 

 aantrekken meer en nieuwe bezoekers : promotieplan naar andere sociale partners 

toe via face-to-face verspreiden folders DLD en Digidrempel, winteropening 2 

maanden half dec-half feb verder zetten en koppelen aan winternachtopvang,  

 meer inzetten op activiteiten als infomomenten, vorming, vrijetijdsactiviteiten, 

samenwerking met secundaire scholen  

-vrijetijdsactiviteiten met emanciperende inslag en met inbegrip van doelgroep 

minderheden/gezinnen Steun op Maat ( gekoppeld aan werkgroepen met bezoekers en 

vrijwilligers)  

 kooklessen (i.k.v. gezonde voeding) 1 x /maand op woensdagvoormiddag (incl. SOM-

gezinnen) 

 zingen (gemengd koor mensen in armoede en niet in armoede i.k.v. zelfexpressie) 4x 

/maand op maandagmiddag  

 crea (ism RC Pastel, i.k.v. zelfexpressie) 3 x/maand op woensdagmiddag (incl. SOM-

gezinnen 

 stadstuinproject ( i.k.v. informeel leren en gezonde voeding i.s.m. TuinHier en 

Natuurpunt/infonamiddagen) 4x/maand maart-okt op maandagnamiddag (incl. SOM-

gezinnen) 

 culturele uitstappen ( 1x / maand naar theater, muziek, musea, ..; in en buiten 

Mechelen) 1x/maand 

 festiviteiten (Kerst, Valentijn, Pasen, Sint, Halloween,…) 

-Uitbouwen vrijwilligersbeleid:  

 Actieplan n.a.v. vragenlijst uitwerken (6 werkdomeinen: o.m. vrijwilligers SOM en 

DLD laten doorstromen, teambuilding, intervisie dagverantwoordelijken,… ) 
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 Functioneringsgesprekken jan-april ( eerst met dagverantwoordelijken) i.f.v. 

uitwerken nieuwe profielen vrijwilligers ( feb-juni) 

 Updaten vrijwilligerslijst,  in orde maken verzekeringen (ism WZS)  

 Maandelijkse vrijwilligersvergadering ( met maandelijks ½ u info partnerorganisaties)  

 Vormingen:  ‘omgaan met agressie’, ‘persoonlijkheidsstoornissen’, ‘aanpak van 

roddelen’, …  

 Armoedewandeling 2x/ jaar (3 halve dagen) 

 Samenwerking met lokaal steunpunt vrijwilligerswerk  i.f.v. vormingen / nieuw 

vrijwilligersplatform Mechelen  

b. VORMEN EN VERSTERKEN (BASISWERKING) 

-vormingen op doenderdagen : planning van volgende thema’s (in reeksen) , op aangeven 

van bezoekers o.m. (jan-apri): levenseinde–zorgplanning / ouderen en armoede; levenslang 

en levensbreed leren ; diversiteit, discriminatie en intercult. Communicatie; 

patiëntenrechten; verhuizen ; budgetbeheer : verzekeringen, leningen, online gokken, … 

Samenwerken met CBE als éérste vormingspartner ( 70 u. ), vast maandelijks praatcafé BIZ 

(Budget InZicht CAW) 

-individuele begeleiding :  

 aparte spreekruimte ( in crea) 

 beter doorverwijzen naar jobgerelateerde partners (sociale economie (Ecoso) , 

arbeidscoaching Stad, PWA ,sociaal huis…) 

 beter doorverwijzen voor budgetbegeleiding Sociaal Huis 

 meer toeleiding naar CGGZ  

 meer toeleiding naar Sociaal Huis (o.m. ID team) en vice versa (ons bekend maken 

naar assistenten Sociaal Huis + uitnodigen op evenementen) 

-inzetten op taalvaardigheid   

 babbelbar zomer ( 8 x ) ( ism Taalaktieplan / Vormingplus) 

 vertelsalon (lezen, literatuur, ism CBE) 1 x / maand en vanaf september ‘Pret met de 

gazet’ ( lezen in de Wablieft over actualiteit) 

c. VERGADEREN EN VERBETEREN (BASISWERKING) 

 Maandelijks FORUM (werking vereniging bespreken met bezoekers, planning 

komende maand mbt vorming, uitstappen, …)  

 Plandag zomer bezoekers-vrijwilligers  begin juli 

 10 Interne werkgroepen (cultuur, koor, crea, communicatie, huishouden, tuin, 

feesten, digipunt) 
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d. VERANDEREN EN VERWEZENLIJKEN (THEMAWERKING) 

HOOFDTHEMA : Huisvesting (cfr. punten bestuursakkoord i.v.m. betaalbaar wonen) : 

bespreken en oplossingsgericht werken rond  problemen huurovereenkomst- en waarborg,  

onbewoonbaarverklaring, acute en daklozenopvang, werking SVK en woonpunt,  

woonloket, …  

 herlancering werkgroep wonen ( bezoekers, vrijwilligers, 2-maandelijks)  

 externe werkgroep wonen i.k.v. KAN (KansArmoedeNetwerk) (CAW, Oikonde, 

Samenlevingsopbouw, Keeting, DLD, …) 4x /jaar 

 Enquête wonen vanuit bezoekers DLD afnemen en verwerken   

 vormingen voor bezoekers en vrijwilligers: bvb verhuizen (CBE), dienst huisvesting 

stad, … 

 inzetten op doorverwijzing/opvang daklozen (overeenkomst i.s.m. Sociaal Huis/ 

CAW) 

SUBTHEMA’s 

-Geestelijke gezondheidszorg (TRANSVERSAAL THEMA):  

 samenwerking Emergo : presentiewerker Emergo ( psychologe Sonny Verspreet 

01/01-30/06 + verlenging 2de helft 2019)  

+ samenwerking  herstelacademie (doorsturen van bezoekers naar cursussen) 

 + samenwerking project arbeidscoaching/ crea RC Pastel   

 vorming geweldloze communicatie vanuit presentiewerker 

 project “storytelling”  vanaf mei ism Vormingplus 

-Diversiteit (TRANSVERSAAL THEMA):  

 vormingen aanbieden i.k.v. culturele diversiteit, vooroordelen, racisme, … + 

uitnodigen  mensen van een andere cultuur  om hun verhaal te doen.  

 uitwerken onthaalbeleid: hoe anderen ( gekleurd, ander geloof, fysieke beperking, …)  

beter welkom heten in DLD  

 Gezinnen van Steun op Maat meer betrekken bij de dagelijkse werking van DLD en de 

uitstappen.  

-Ouderen en armoede (TRANSVERSAAL THEMA)  

 thema levenseinde : vormingen CBE levenseindebeslissingen en voorafgaande 

zorgplanning , vorming patiënten rechten 

 Organiseren herdenkingsmoment eenzame uitvaarten 21/03 (met Werkgroep met 

bezoekers) + samenwerking dienst begraafplaatsen 
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 inspelen op ouderenbehoeftenonderzoek Stad Mechelen + samenwerking met lokale 

dienstencentra LDC  Smis, Deigem, Abeel, Rooster, Schijf (toeleiden van bezoekers 

naar zorgcoaches en maaltijden) 

 samenwerking met OKRA (i.k.v. Steun op Maat) 

PROJECTWERKING  

-De Digitale drempel voorbij : MET PROJECT “De digitale drempel voorbij”  (i.s.m. Koning 

Boudewijnstichting, Brummo, Welzijnszorg) :  

 installeren Digipunt DigiDrempel op zaterdag (min. 2 vw / dag)  + onthaal en 

afstemmen digitale vrijwilligers  

 logo/ brochure ontwikkelen i.s.m. bureau Kolos + publiciteit onder sociale partners 

 voorzien van opleidingen ism CBE (thema’s + sociale media) + opleidingen zaterdag ( 

email, internet, ..) 

 inhoudelijk samenstellen syllabus 

 afstemmen met digipunten stad  (Taalaktieplan)  

 Rapportage aan KBS eind mei 2019 

 Samenwerken met project DIGIBIB ( deelbaar Mechelen vzw) : laptops voorzien voor 

gezinnen Steun op Maat 

 Verder inzetten op project ‘Digitaal communiceren’  SOM : samenwerken Open 

School voor dossier Koning Boudewijnstichting 

-Kwetsbare gezinnen ondersteunen : MET PROJECT Steun Op Maat (SOM) (buddywerking en 

groepswerking) :   

 in 2019 opnieuw 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 zoals dit in het convenant staat 

 we willen de wachtlijst verminderen, door volop in te zetten op een werving van 

meer en sterke vrijwilligers. We willen ook de samenwerkiung met de hogescholen 

versterken (stagiaires Thomas More-Odisee-KDG-AP-UCLL) 

 we willen ouders (en kinderen) versterken door het blijven aanbieden van de huidige 

groepsbijeenkomsten en activiteiten mét, voor en door de steungezinnen: 

verstelatelier, crea, kooklessen, sessies opvoeden op maat i.s.m. opvoedingswinkel 

Huis van het Kind, uitstappen,… 

 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) 

 blijven formaliseren van de taalontwikkelingskansen die in Mechelen reeds aanwezig 

zijn door deze op consistente manier in kaart te brengen en het doelpubliek 
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hieromtrent te informeren (brochures, website, Facebook-groep, Whatsapp-

groepen…) en doorverwijzen 

 inzetten op het cultureel aanbod zodat de ouders dit leren kennen.  

 structureren van het aanbod rond huiswerkbegeleiding en taalvaardigheden voor 

kinderen (gekoppeld aan nauwe samenwerking met de lagere scholen van de 

begeleide gezinnen) in samenwerking met de stad Mechelen 

 versterken stuurgroep en samenwerking met partners Opvoedingswinkel/ GO team/ 

Huis vh Kind, Emergo (intervisie vrijwilligers), … 

 verder operationaliseren instrumenten als 10 criteria en inspelen op 

kinderarmoedetoets Stad Mechelen 

 verder uitbouwen project Digitaal Communiceren ism CBE Open School 

  inzetten op promotie ( nieuwe brochure)  

 Inzetten op actie 17 oktober (thema gelijke kansen in het onderwijs) 

- uitbouwen vrijetijdsparticipatie : MET PROJECT RAP OP STAP (ROS) 

 Verder promoten/ uitbouw ROS-kantoor 

 input in lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie  

-Beleidsgerichte werking / overleg  

 Convenant met stad (indicatoren) 

 Actieve partner KAN/ werkgroep wonen   

 Partner binnen overlegorganen : 

o GEKNIPT (i.k.v. 17 oktober) (voorzitterschap) 

o NTA (netwerk tegen armoede, deelname aan Forumdagen, acties, werkgroep 

cultuur, werkgroep energie en armoede, …) 

o WZS (welzijnsschakels, via Geknipt-overleg, werkgroepen, gebruik 

vormingsfonds, vernieuwen samenwerkingsovereenkomst …) 

o Emergo (fctie 1 en 3) 

o CAW (partner project BudgetInZicht) 

o Wel & wee WGC (RVB/AV) 

o Sociaal Centrum (RVB/AV) 

-Bekendmakingsinitiatieven :  

 zelf vormingen te geven aan organisaties en scholen, ism ervaringsdeskundige 

bezoekers  en vrijwilligers  

 werking meer bekend maken bij Sociaal Huis, PAAZ Mechelen / Duffel, … 

 secundaire scholen betrekken bij werking DLD (vormingen, acties, …) 

 open deur september (2 dagen) 

 soep op de stoep  Welzijnsschakels (januari) 

 inzetten op sociale media + opmaak (online) nieuwsFLASH  


