VRIJWILLIGERS VACATURE
Kom jij de WOONCLUB versterken ?
De Lage Drempel vzw is een armoedevereniging en welzijnsschakel uit Mechelen, die sterk inzet op
maatschappelijke participatie en (financiële en psycho-sociale) zelfredzaamheid. We werken rond
diverse thema’s samen met mensen in armoede ( mobiliteit, cultuur en vrijetijd, geestelijke gezondheid,
huisvesting, …); we bereiken een divers cliënteel van alleenstaande personen en jonge kwetsbare
gezinnen met kinderen.
Samen met CAW Boom-Mechelen-Lier willen we in het najaar een “woonclub” opzetten ; in een
woonclub gaan vrijwilligers samen met mensen in armoede op zoek naar een woning op de private
huurmarkt. Je doorkruist samen het internet, je maakt een eerste afspraak om de woning te bezichtigen,
je helpt met het nodige papierwerk betreffende nutsvoorzieningen en verzekeringen, , … De woonclub
vindt wekelijks plaats in De lage Drempel. We willen graag begin december starten met de Woonclub !

Wie zoeken we ?
✔ Je bent een enthousiaste M/V/X die zich min. 1 x / week kan vrijmaken
✔De immomarkt en het internet kennen geen geheimen voor jou
✔ Je bent een doorzetter , je laat je niet opzij zetten door een tegenslag
✔Je vindt vlot je weg in het in orde brengen van de administratie
✔Je woont in regio Mechelen en kent de stad en zijn omstreken goed
✔Je hebt voeling met kwetsbare volwassenen / mensen in armoede
✔Je kan zeer goed Nederlands en begrijpt een mondje Frans of Engels
✔Je wil je engageren voor min. 1 jaar Je bent beschikbaar in de regio Mechelen
✔ Je kan je eigen grenzen aangeven

Wat bieden we?
✔ Een warm onthaal in een groeiende organisatie
✔Gratis basisopleidingen over de immomarkt/woonadministratie (CAW) en over leven in armoede (De
Lage Drempel/ Welzijnszorg)
✔ Een pc, tablet en gsm ter beschikking in De Lage Drempel
✔ Een plaats binnen een bruisende vrijwilligerswerking waar aandacht is voor ontmoetingsmomenten
met andere vrijwilligers

Hoe kan je je aanmelden ?
Droom je ervan om je steentje bij te dragen als vrijwilliger en wil je mee het verschil maken voor mensen
in armoede ? Stuur dan snel een mailtje naar Daevy Amerlynck, coördinator De Lage Drempel, OnzeLieve-Vrouwestraat 43, 2800 Mechelen, tel en mail/ en overtuig ons van jouw motivatie !
delagedrempel@telenet.be

