En hier is ‘m dan : het tweede , langverwachte nummer van ’t Drempelkrantje,
gemaakt door én voor onze trouwe bezoekers ! Normaal ging het tweede
nummer het levenslicht zien in april maar de door de Corona-crisis hebben we
alles even moeten uitstellen. De Coronacrisis zorgde voor méér eenzaamheid en
deprivatie en zal jammer genoeg ook zorgen voor een economische crisis,
waarbij er méér mensen in armoede zullen verzeild geraken, én wie er in zit, zal
er nog moeilijker uit kunnen geraken... Daarom hebben wij in het kader van de
nationale naaiactie ons steentje bijgedragen om onze bezoekers te voorzien van
een mondmasker. Vrijwilligers en bezoekers samen hebben meer dan 100
mondmaskers gemaakt en uitgedeeld aan wie dit nodig had. Door de
Coronacrisis zijn er ook extra middelen vanuit de Vlaamse en Federale regering
toegewezen aan de lokale besturen; wij zullen vanuit De Lage Drempel de vinger
aan de pols houden om deze middelen optimaal te laten besteden ! We werken
daarvoor via werkgroepen rond thema’s als gezinsarmoede, mobiliteit,
huisvesting en geestelijke gezondheid.
Maar... de voorbije weken hebben Louis, Wim, Christiane, Herman en Peter - met
hulp van Sarah, Wim en Charlotte- héél hard gewerkt om toch nog een tweede
Drempelkrant te maken én ze hebben een topeditie afgeleverd! We polsen
onder meer bij bezoekers hoe ze de voorbije lockdown hebben beleefd, we laten
je de creaclub en het tuinproject beter kennen, we hebben een babbel met onze
psychologe Sonny en de coördinator (over wat er komen zal, nà Corona).
Alvast véél leesplezier gewenst !
Redactie:
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TERUGBLIK

Op 6 januari werd het
drempelkrantje
voorgesteld.
verantwoordelijke Louis vertelt:

eerste
Pers-

zondagavond kreeg ik ineens een idee:
morgen
stellen
we
ons
eerste
Drempelkrantje voor. Ik dacht om RTV en
de Gazet van Antwerpen op te bellen.
Misschien hadden ze wel interesse om
de presentatie van ons eerste krantje op
de TV en in de krant te hebben. Ze
zouden het bekijken.
Maandag 6 januari wist ik nog niet of ze
zouden komen. Eerst hebben wij (de
bezoekers die het krantje hebben
gemaakt) de speech voorbereid om ons
zo goed mogelijk voor te stellen. Om
13u45 kwam toch als eerste RTV binnen.
Om klokslag 14u begon de voorstelling
van ons krantje. Er was op dat moment Ondertussen kwam een journalist van
veel volk aanwezig. RTV gaf een teken GVA binnen om zijn interviews af te
nemen. RTV filmde ook verschillende
aan ons om de presentatie te beginnen.
mensen aan tafel waaronder Inge die
Ik kwam als eerste aan het woord, een voorstel deed om mopjes in ons
gevolgd door mijn collega's Christiane, volgende krantje te brengen.
Wim, Herman en Peter. RTV deed daarna
interviews met de voorzitter van De Lage
Drempel, en ook met mij, Sarah en Wim.

Om ongeveer 15u30 was alles afgelopen
en werden er hapjes en drankjes
aangeboden aan de aanwezige mensen. Ik
was heel blij dat alles goed was verlopen,
afgezien van een klein beetje stotteren en
dat ik wat zenuwachtig was. Iedereen was
zeer tevreden over ons werk en ze kregen
gratis ons krantje mee. Na dit alles heb ik
nog wat gepraat met de mensen die nog
aanwezig waren.

Daarna ben ik naar huis gegaan en
heb ik de TV opgezet om mijzelf op
RTV te bekijken. Ik vond het wat
onwennig om mezelf bezig te zien.
Eind goed, al goed! De reportage van
RTV was vrij kort maar goed gefilmd.
De volgende morgen kocht ik een
GVA en las het artikel over het
Drempelkrantje. Ik was een zeer blij
man om dit allemaal meegemaakt te
hebben.

Louis Thirion

Creatieve handen
Twee vrijwilligers, Carina en Carine
steken wekelijks de handen uit de
mouwen om creativiteit in ‘De Lage
Drempel’ naar boven te brengen. Niets
is hun te veel. Een gemotiveerde,
enthousiaste groep maakt de sfeer
top.
Hoe lang is er al een creatieve groep
in De Lage Drempel?
Sinds de start van De Lage Drempel in
september 2000. Nu zijn we elke
woensdag aanwezig van 1 tot 4 uur
om creatief aan de slag te gaan met
enthousaiste bezoekers.

Wat maken jullie?
Ons
doel
is
recyclagemateriaal
opgebruiken. Meestal maken we iets
eenvoudigs. Het moet tof zijn, niet
zomaar iets om op de kast te zetten.
Soms werken we rond een thema. Zo
hebben we bijvoorbeeld eens een
bijenhotel gemaakt.
Wie is er welkom?
Iedereen is welkom. Ook al zeg je: “Ik
kan het niet”. Het is eenvoudig, zodat
iedereen kan meedoen. Op aanvraag
hebben we een cursus aquarelschilderen georganiseerd. Hier waren
heel wat mannen en vrouwen op
afgekomen. Verder hebben we eens
vogelhuisjes gemaakt en andere leuke
activiteiten gedaan. Ondanks de
verschillende activiteiten blijven de
mannen in de minderheid.

Waar haal jij je inspiratie?
Ik haalde vroeger mijn inspiratie
vooraal uit tijdschriften, boekjes of in
de natuur. Nu gebruik ik ook
Pinterest.
Of soms liep ik langs een winkel en zag
daar leuke ideeën. Als je je ogen
openhoudt, kan je overal inspiratie
opdoen voor crea.

Christiane Kerremans

Ons leven tijdens de lockdown
Christiane - bezoeker
Ik heb de lockdown best wel als
moeilijk ervaren. Zo’n mondmasker
dragen vind ik maar niets. Het
coronanieuws gaf me best veel stress.Toch
heb ik er het beste van gemaakt. Elke
ochtend om 8 uur deed ik mijn
stapschoenen aan. Een uurtje
wandelen in het Vrijbroekpark
en de Kruidtuin
deed me goed.

Dominique - bezoeker
Mijn taak als vrijwilliger viel
plots weg. Dit vond ik heel erg.
Ik moest even terug mijn draai
vinden. Sommige dagen voelde ik
me goed, andere dagen gingen wat minder.
Het overvalt je. Je kan het zelf niet kiezen.
Naast kuisen en boodschappen doen
Charlotte - stagiaire
bezocht ik regelmatig mijn zus.
In het begin vond ik het fijn
Ik kijk er naar uit om met vrienden
om niet veel te doen. Weg van
weer een pint te gaan pakken.
de stress uit het dagelijks leven.
Maar na drie weken begon ik me
eenzaam te voelen. Naast mijn vrienden en
familie, heb ik werken en stage het meeste
gemist. Samen met mijn vriend heb ik
veel thuis gezeten en voor school
gewerkt. Ook hebben we een
katje uit het asiel
geadopteerd.

Louis – bezoeker
Voetbal, het ontmoetingscentrum ‘De Lage Drempel’ en
‘De Keeting’ staan normaal wekelijks in mijn agenda. Het
virus gaf me letterlijk een slag in het gezicht. Thuis
blijven in mijn kot kon ik niet. Elke dag bracht ik een
bezoek aan een vriend. Spelletjes zoals ‘Uno‘ en ‘Mens
erger je niet’ leidden ons een beetje af van dit
verschrikkelijke virus. Verder behield ik contact via Skype
en Facebook. Tijdens de lockdown heb ik me toch wel
eenzaam gevoeld. Ik ben blij dat de maatregelen zijn
versoepeld. Ik hoop dat de voetbal snel terug begint.

Peter – bezoeker
Met mijn achtergrond als bakker heb ik er in de coronatijd
enorm van genoten om veel te bakken. Van lekkere taarten
tot heerlijke sandwichen. Daarnaast heb ik veel
uitgeslapen, gerust en in de tuin genoten van het mooie
weer. Regelmatig
eens gaan
wandelen
ometen
in
Samen
zingen
en samen
beweging te blijven deed me goed.

Herman – bezoeker
Tijdens de lockdown overleed een familielid. De
begrafenis vond plaats in Oostende. Gelukkig kon ik met
familie meerijden. Zo’n afscheid met maar negen
mensen beleven, voelt maar raar. Als diabetespatiënt
was ik bang om besmet te geraken. Daarom nam ik elke
dag een zinktablet en dronk veel kruidenthee. Dit om
mijn immuunsysteem op peil te houden. Ook de hond
nam mij veel mee uit zijn kot.

We polsen naar de toekomst
coördinator Daevy Amerlynck:

bij

Wat gebeurde er in De Lage Drempel
tijdens de coronamaanden?
De invulling was heel minimaal. De
eerste maand deden we vooral
telefonische begeleiding. Dit was niet
eenvoudig.
Bezoekers
zijn
vaak
moeilijk bereikbaar. Ook hebben we
niet
van
elke
bezoeker
het
telefoonnummer. Dit met als gevolg
dat je sommige mensen uit het oog
verliest.
Als
oplossing
zijn
we
gaan
samenwerken met ‘De Keeting’ en ‘Het
Koraalhuis’. We deelden informatie
over met wie we contact hadden. Zo
wisten we hoe het met iedereen ging.
Na de paasvakantie zijn we gestart met
permanentie.
Onze
volledige
groepswerking viel weg. We hebben
vooral persoonlijke begeleiding
gedaan. Tijdens de lockdown hebben
we gemerkt dat onze bezoekers een
enorme
veerkracht
hebben.
De
meesten hebben een netwerk met
buren of kennissen.

Wat zijn de maatregelen de
komende maanden hier in De Lage
Drempel?
We hebben hier goed moeten over
nadenken. Door de maatregelen
mogen maar twaalf mensen in de
ruimte aanwezig zijn. De Lage Drempel
gaat drie dagen per week open, op
maandag, donderdag en vrijdag
Op maandag zijn de mensen van het
tuinproject
welkom
en
is
er
ontmoetingsruimte. De donderdag
wordt gekoppeld aan een activiteit.
Een stadswandeling met gids. Of een
wandeling in het Vrijbroekpark. Of een
muzikale quiz. Iets leuks, zodat
mensen hier met een doel naartoe
komen. Op vrijdag is er gewoon
ontmoetingsruimte.

Het kan zijn dat we vanaf juli meer dagen
open mogen. We gaan dit maand per
maand moeten bekijken. Spijtig genoeg
vallen veel zomeractiviteiten weg. Zoals
een busreis naar een andere stad of een
barbecue. We doen wel een fietst- en
wandeltocht in Tremelo. Hopelijk mogen
we vanaf september terug een normale
programmatie doen. Graag willen we dan
onze werkgroepen over mobiliteit en
huisvesting terug hervatten.
Hoe worden bezoekers op de hoogte
gebracht van de maatregelen?
Dat is een moeilijke. We hebben een
affiche gemaakt. Die zetten we op de
website en op Facebook. Verder
telefoneren we met de bezoekers. Aan
de ingang staat een vrijwilliger die de
afspraken met de bezoekers bespreekt.
Bezoekers moeten zich inschrijven voor
een activiteit. Hierdoor moeten we
sommige mensen teleurstellen. Ik vind
het
moeilijk
dat
we
als
armoedevereniging mensen uitsluiten.
Dit staat haaks op onze visie waar we
mensen juist willen insluiten/aantrekken.
Kan De Lage Drempel zijn visie
toepassen
met
deze
nieuwe
maatregelen?
Moeilijk, maar we proberen het. Vroeger
was er veel participatie. We hadden een
forum waar iedereen zijn mening kon
geven.

We kunnen dit enkel verderzetten met
een kleine groep. De werkgroepen
hopen we deze zomer terug te laten
starten.
Zodat
we
onze
maatschappelijke rol weer kunnen
opnemen.
Heel
veel
activiteiten
zijn
weggevallen. Onder andere de
herdenking
van
de
eenzame
overledenen. Hoe worden deze
activiteiten in de toekomst terug
opgenomen?
We zijn op 13 maart gesloten.
Hierdoor is de herdenking van de
eenzame overledenen weggevallen,
maar
ook
het
paasfeest,
het
pastafeest,
de
werkgroepen
(‘doenderdagen’), de kookles en de
crea. Het liefst zou ik alles in
september terug opstarten. Dit is
spijtig genoeg een utopie. Maar we
blijven hoopvol.
Hoe zie je de toekomst van De Lage
Drempel?
Met een bang hartje. Je weet niet wat
er komt of hoe de mensen gaan
reageren. Ik merk wel dat de
activiteiten die gestart zijn goed lopen.
Iedereen is blij om elkaar terug te zien
en met elkaar te praten en te lachen

Herman Van Goubergen

In juli en augustus zal De Lage Drempel open zijn op
maandag, donderdag en vrijdag van 14u tot 16u30. We
werken ook nog steeds met inschrijvingen en een
gelimiteerd aantal bezoekers:
Alle bezoekers, vrijwilligers en personeel dragen verplicht
een mondmasker, behalve als iedereen op een vaste
plaats aan tafel zit (met 1,5 m afstand) en in de tuin
In de ontmoetingsruimte zijn er vaste looplijnen, staan er
minder stoelen en wordt iedereen verzocht zoveel
mogelijk in te tuin/ in open lucht te gaan
Iedereen moet 1,5 m afstand tot elkaar houden , buiten
en binnen zijn ook stippen en pijlen geplaatst
Bij het binnen komen moet je je handen ontsmetten, ook
voor dat je iets eet of drinkt . Ook na ieder toiletbezoek
worden de handen en het toilet zelf ontsmet. Ook dient
iedereen zoveel mogelijk de handen te wassen.
Drank en koekjes worden verzorgd door vrijwilligers
achter een bar
Er is een aparte in- en uitgang voorzien
Er zijn 3 computers beschikbaar, die na dien ontsmet
moeten worden. Ook de spelletjes dienen na elke keer
ontsmet te worden
Er zijn ook wegwerphandschoenen en mondmaskers ter
beschikking

Met de handen in de aarde
In mei ging het tuinproject weer van
start, waarbij bezoekers de kans krijgen
om groenten naar keuze te kweken in
hun
eigen tuinbak. We stelden
vrijwilliger Luc enkele vragen over dit
project.
Hoe is het project ontstaan?
De
Lage
Drempel
had
een
moestuinproject opgestart. Ze zochten
een begeleider. Ik heb mij toen
kandidaat gesteld. De stad Mechelen
zorgde voor achttien moestuinbakken in
het Maalderijstraatje. Omwille van een
nieuwbouwproject in de straat moesten
we de moestuinbakken verwijderen. We
hebben toen tien bakken in bruikleen
gekregen. Die hebben we geplaatst in de
tuin van De Lage Drempel. De
bezoekersruimte heeft rechtstreeks
contact met de tuin. Dit is fijn en
handig.
Hoe vaak kom je hier in de tuin
werken?
Ik werk gemiddeld één keer per week in
de tuin. Meestal op maandag. Wanneer
er speciale werken moeten gebeuren,
vind je mij hier wel vaker

Hoeveel mensen werken met jou in
de tuin?
Er
zijn
momenteel
acht
moestuinbakken beschikbaar.Dit kan
uitgebreid worden naar tien. Daarnaast
heeft de tuin zelf ook nog onderhoud
nodig. Hier is geen vaste tuinman voor
aangesteld. Maar met hulp van
vrijwilligers en bezoekers maken we de
tuin heel gezellig.
Planten
jullie
enkel
in
moestuinbakken of ook in volle
grond?
Het
planten
gebeurt
in
de
moestuinbakken. Omdat deze op
tafelhoogte zijn is het beter voor de
gezondheid en de rug. Bezoekers
kunnen makkelijker aan de slag. De
kruiden planten we in de volle grond.
In
welke
periode
valt
het
tuinproject?
Begin
maart
beginnen
we
te
vergaderen. We zetten dan alles klaar.
Begin van de lente starten we in de
tuin. Het project loopt verder tot eind
september, begin oktober. We ruimen
dan alles op voor de winter.

Wintergroenten planten doen we niet.
Vandaag, 25 mei, is de startdag van ons
tuinproject. Samen met acht bezoekers
gaan we met de moestuinbakken aan
de slag.
Wat gebeurt er met de oogst van de
tuin?
Elke bezoeker kan zich opgeven om
een moestuinbak te onderhouden. Hij
is dan verantwoordelijk voor het
kweken en onderhouden van zijn eigen
groenten en fruit in de bak. De oogst is
voor hem persoonlijk.
Hoelang doe je dit tuinproject al?
Dit is mijn zesde seizoen. Het is voor
mij een hobby. Een vrijwilligersproject.
Ik doe dit, omdat ik het graag doe.
Waarom werk je zo graag in de tuin?
(lach) Het geeft binding met de natuur.
Ik zie zaden graag groeien. Je ziet wat je
eet. Ik vind het lekkerder. In De Lage
Drempel vind ik het leuk dat de
bezoekers hun eigen biologische
groenten kweken en zien groeien. Het
geeft meestal een mooi resultaat.
Louis Thirion

Presentiewerker en psychologe van CGG
Wat is je taakomschrijving bij De Lage
Drempel?
Ik probeer op een laagdrempelige
manier te werken rond geestelijke
gezondheidszorg. Als mensen tegen een
probleem botsen is er ruimte om dit te
bespreken. Ik bevind me meestal in de
ontmoetingsruimte. Hier ga ik in gesprek
met de bezoekers. Ik luister en kijk waar
mensen nood aan hebben. Zowel een
informeel gesprek aan de tafel als een
persoonlijk gesprek in een aparte ruimte
vinden plaats. Afhankelijk van wat de
persoon wil en nodig heeft. Ik merk dat
een goed gesprek voor veel mensen een
meerwaarde is. Vertrouwen is hier heel
belangrijk.
Hoe lang werk je hier al?
Ik ben begonnen in september 2018. In
het begin waren het korte projecten van
4 tot 6 maanden. Om in zo’n korte
periode een vertrouwensband op te
bouwen was niet gemakkelijk. In
september 2019 gaf de stad Mechelen de
goedkeuring om het project verder te
zetten. Ik vond dit heel fijn. Zo kan ik ook
meer betekenen in De Lage Drempel.

Werk je hier elke dag?
Je
vindt
mij
hier
op
maandagnamiddag. Als ik extra
noden zie, kom ik nog een extra
namiddag langs. Verder leid ik op
woensdagochtend de praatgroep.
Daarnaast
zijn
er
individuele
gesprekken
mogelijk.
Mensen
kunnen
me
altijd
spontaan
aanspreken.
Het is een moeilijke tijd geweest
tijdens de lockdown. Merk je dit bij
de bezoekers?
Ik ben heel benieuwd naar de
volledige heropstart. Het echt contact
hebben met de bezoekers. Ik heb dit
zelf gemist in de lockdown. Telefoon
en email blijft toch altijd anders.
Hoe merk je dat mensen eenzaam
zijn?
Vooral door gesprekken. Ik denk niet
dat eenzaamheid bij iedereen
aanwezig is. Als ik zie dat iemand het
moeilijk heeft, ga ik er naast zitten. Ik
vraag dan of hij of zij nood heeft aan
een gesprekje. De mensen zijn altijd
vrij om dit te weigeren

Hoe gaat De Lage Drempel om met Een greep uit de acties :
Verderzetten van het Netwerkde problematiek van de bezoekers?
knooppunt: 3 psychologen helpen
De bezoekers zaten tijdens de
artsen en eerste-lijnsdiensten bij het
lockdown vaak in een isolement. In De
vinden van de meest geschikte
Lage Drempel vinden we verbinding
psychologische hulpverlening
heel belangrijk. Dit gaat van samen een
Inzetten op vroegdetectie bij jongeren
gezelschapsspel
spelen
tot
een
met psychische problemen
luisterend oor bij elkaar vinden. Ook
Inzetten op concrete nazorgtrajecten
met de maatregelen zoeken we naar
als mensen uit een psychiatrische
een
oplossing
om
toch
dit
inrichting worden ontslagen( nu
groepsgevoel te blijven creëren. We
worden mensen vaak aan hun lot
denken na hoe we de talenten van de
overgelaten)
mensen het best inzetten. Hoe kunnen
Uitbouwen van een Multiteamwe de mensen aanspreken op de
werking: dit gaat over hulpverlening
krachten die ze hebben?
voor psychisch kwetsbare mensen
met huisvestingsproblemen; er wordt
Daarnaast geven we vormingen waar
samengewerkt
met
sociale
de thema’s op vraag van de bezoekers
huisvestingsmaatschappijen en het
zijn. Ook vinden regelmatig individuele
Sociaal Verhuurkantoor
gesprekken met Daevy en de
Uitbouwen van een ambulante
vrijwilligers plaats.
begeleiding voor drugsverslaafden (
Louis Thirion
niet enkel bij de Sleutel)
Starten met kleinschalige woonActieplan Dubbeldiagnose : wat is
vormen voor mensen met een
het?
psychose
Presentiewerker
Sonny
wordt
Organiseren van modulair wonen
gefinancierd vanuit dit actieplan, dat
voor zorgmijders ( via Housing First
twee jaar loopt en een budget heeft
formule)
van meer dan 500.000 €. Het actieplan
Aanbieden van nachtopvang in de
is er gekomen- vanuit Stad Mechelen,
winterperiode
(met
ambulante
begeleiding vanuit Sociaal huis)
Woonpunt, politie, Centrum Geestelijke
Gezondheidzorg en Emergo
– om In het najaar gaan we hier een werkgroep
maatregelen
te
voorzien
ter rond organiseren, met sprekers vanuit
ondersteuning
van
psychisch het Sociaal huis en CGG De Pont.
kwetsbare Mechelaars met diverse Hou de kalender in de gaten!
Daevy Amerlynck
problematieken
(psychische
aandoening, verslaving, woonnood, ...).

Slakken
Twee slakken lopen op de stoep. Zegt de ene slak tegen de
andere: 'Ik ga oversteken.' Zegt de andere slak: 'Nee! Niet
doen! Over drie uur komt de bus.'
Trouwen
Lotje zegt tegen haar moeder: ‘Ik vind het niet eerlijk.’ ‘Wat vind
je niet eerlijk dan?’ vraagt haar moeder. Lotje: ‘Jij bent met
papa getrouwd, oma is met opa getrouwd en ik moet met een
vreemde trouwen!’

RAADSELTJES
Waarom neemt een oen een autodeur mee in de woestijn?
Als hij het warm heeft, doet hij het raampje open!
Wat is het toppunt van snelheid?
Een slak die uit de bocht vliegt.

SUDOKU

In samenwerking met Open School (Sarah Deckers), Stagiaire De Lage
Drempel (Charlotte Aelbrecht) & Orde van den Prince (Wim Hüsken)

