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Redactie:  
Kerremans Christiane
Thirion Louis
 Inge Vanheukelom
Van Goubergen Herman
Van der Auwera Wim
Baetens Carina 

WOORDJE  VAN  DE

REDACT I E

Het derde nummer van ’t Drempelkrantje, gemaakt door én voor onze trouwe
bezoekers, ligt voor je !  Het was een bewogen jaar voor De Lage Drempel : we
zijn het jaar mét véél goesting begonnen, waarbij we ons 20-jarig bestaan  met
veel toeters en bellen gingen vieren; helaas heeft het vieze beestje, covid19, daar
een stokje voor gestoken. De tweede lockdown was voor veel Drempelbezoekers
een zoveelste opdoffer... maar De Drempel bleef open voor individuele vragen,
de werkgroep huisvesting én Pret met de Gazet bleef ook doorlopen (anders
hadden we géén drempelkrantje ! ). Elke vrijdag hebben we nu ook
voedselbedeling ( via het voedselplatform Foodsavers), zodat we blijven voeling
houden met iedereen. Via het KansArmoedeNetwerk ( KAN) en Stad Mechelen
konden we ook take-away voorzien op kerstavond, kerstdag en  oudejaar voor
meer dan 130 bezoekers  ! De vrijwilligers van De Lage Drempel zorgden ook
voor meer dan 90 kerstpakketten met allerlei lekkers voor de bezoekers en de
gezinnen ! 2020 was misschien een triest jaar, maar het werd wél in stijl
afgesloten ! 
Redactieleden Louis, Christiane, Herman en Wim hebben, aangevuld met nieuwe
krachten als Inge en Carina, hard gewerkt om een derde nummer te maken!  We
hebben het vooral over het thema huisvesting, dat hier echt leeft in de Drempel:
het debat op de Dag van de armoede op  17/10 ging daarover, we richten ook
vanaf 2021 een woonclub op om bezoekers te helpen een geschikte en
betaalbare woning te vinden ! Daarnaast hadden we een interview met de
Mechelse burgemeester en zetten we onze werking van Steun op Maat in de
kijker ! Veel leesplezier én ook veel geluk in 2021 toegewenst !  

Met behulp van:
Sarah Deckers - leerkracht van CBE open
school
Wim Hüsken - taalvrijwilliger
Sander Cusin- lay-out
Daevy Amerlynck - coördinator
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De deelnemers aan “Pret met de gazet”
stelden de burgemeester van Mechelen
digitaal een aantal vragen over zijn
ervaringen als burgemeester. Hieronder
geeft hij antwoord op de vragen die hem
werden voorgelegd.

1. Wat was uw bevoegdheid voor u
burgemeester werd van Mechelen?
Ik was tot oktober 2019 schepen
bevoegd voor mobiliteit, senioren,
personen met een beperking en
burgerzaken.

2. Wat is uw taak als burgemeester?
In de eerste plaats ben ik de coach die
het team van schepenen mee
aanstuurt. Samen hebben we immers
één centrale opdracht: Mechelen nóg
beter en mooier maken. Het is een eer
om daar elke dag opnieuw aan te
mogen werken.

3. Hoe ziet uw dag eruit als      
 burgemeester?
Geen enkele dag ziet er hetzelfde uit:
vergaderingen, ontmoetingen met
andere burgemeesters of ministers en
aanwezigheid bij belangrijke opening-
en of evenementen voor onze 

stad. Die afwisseling maakt de job
absoluut heel erg boeiend. Er
gebeuren ook regelmatig zaken die
niet voorzien waren. Zo had niemand
in januari 2020 bijvoorbeeld kunnen
denken dat we ons vandaag in een
gigantische gezondheidscrisis zouden
bevinden.

4. Met wie werkt u samen?
Het klinkt als een cliché, maar ik heb
de vaste ambitie om met elke positieve
en constructieve Mechelaar samen te
werken. Ik ontvang veel e-mails met
ideeën, opmerkingen en soms ook
klachten van onze burgers. Daar
probeer ik steeds met een open geest
naar te kijken om zo tot gedragen
oplossingen te komen. En uiteraard
werk ik ook nauw samen met alle
stedelijke ambtenaren en de sche-
penen in ons college.

5. Vond u het een uitdaging om Bart
Somers’ plaats in te nemen?
Uiteraard is dat een uitdaging, Bart
was 20 jaar lang burgemeester van
deze stad. Tegelijk is het ook echt een
eer om in zijn voetsporen te mogen
treden. Met Bart aan het roer heeft 

I N TERV I EW  MET  DE

BURGEMEESTER

EEN  VRAAG  VOOR  DE

MECHELAAR

Wat is het eerste dat je zal
doen na corona?

Steven

"Met veel vrienden afspreken
die ik al lang niet meer gezien

heb"

Sara

"Iemand 5 minuten 
lang vastpakken

 en een dikke kus geven!"

Rita

"De kleinkinderen bezoeken 
die ik zo hard mis."

Vicky

"Met vrienden en familie
afspreken en

terug gaan sporten" Anneleen 

"Eens goed op café gaan!"

Jodie

"Weer een beetje genieten van mijn
familie en vrienden! "

Agnes

"Hulp bieden aan 
oudere mensen"

Jan 

"Op reis gaan."

Daniël

"De normale dingen van vroeger"
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Het thema van dit jaar was “Blijf in uw
krot”, of eigenlijk: “Blijf in uw kot”, de veel
gehoorde uitspraak van Maggie De Block.
Herman interviewde Daevy over deze
dag. Dit artikel is daarvan een
samenvatting.

Waar ging het over?
Spijtig genoeg wonen veel bezoekers
van De Lage Drempel en De Keeting
meer in een krot dan in een kot. En
toch moeten ze een huurprijs betalen
van meer dan 500 Euro. Vaak is dat
meer dan een derde van hun uitkering
of hun leefloon. Dat is dus een groot
probleem, maar dat is niet altijd zicht-
baar. Aan die onzichtbare wooncrisis in
Mechelen, en ook in Vlaanderen, willen
we iets doen. Er wordt nog teveel
ingezet op middenklasse gezinnen, op
tweeverdieners en mensen die dure
appartementen kunnen kopen of
huren.

Er is een online-debat gehouden maar
daarmee werden minder mensen
bereikt. Vorig jaar waren er 180 deel-
nemers en heel veel pers.
 

De deelnemers aan het debat
De twee voorzitters van Woonpunt,
Arthur Orlians, en van het Sociaal
Verhuurkantoor, Elisabeth Okmen,
waren er naast schepen De Francesco.
Verder was er iemand van het CAW,
Polle Polfliet, en iemand van Welkom
in Mechelen (Annick Thienpont).
Welkom in Mechelen is een vrij-
willigersorganisatie die werkt rond
vluchtelingen en asielzoekers. 

Het debat werd ingeleid door Joy
Verstichele, coördinator van het
Vlaams Huurdersplatform, eigenlijk
van alle huurdersbonden. Ervarings-
deskundigen, mensen van hier,
kwamen ook aan het woord: Herta
Segers, Rudi Vertommen en een
vluchteling die hier een huis zoekt.

 

DE  DAG  VAN  DE

ARMOEDE

Mechelen echt een ongelofelijke transitie
ondergaan. Verder op deze ingeslagen
weg ingaan is dus de boodschap.

6. De Lage Drempel is een armoede-
vereniging. Op Facebook lazen wij dat
jullie de inwoners van Mechelen,
ongeacht hun sociaal economische
achtergrond, maximaal kansen  willen
geven. Hoe pakt u dit aan?
Armoedebestrijding is een absoluut
speerpunt voor dit stadsbestuur. We zijn
hier heel ambitieus. Ons plan bestaat
erin om armoede zo vroeg mogelijk op te
sporen. Zelfs nog voordat er kinderen
geboren worden willen we in kaart
brengen of ze een risico lopen om in
armoede op te groeien. We noemen dat
onze "sociale echografie”, uniek in
Vlaanderen. Daarnaast willen we
natuurlijk ook samenwerken met tal van
organisaties die heel wat expertise
hebben opgebouwd over dit onderwerp.
Ook de Lage Drempel is hierin zeker een
belangrijke partner.

7. Hoe wordt bepaald welke actie-
punten er op tafel komen?
Bij het begin van deze legislatuur is in
overleg met alle gemeenteraadsleden,
ook van de oppositie, een
coalitieakkoord opgesteld. Hierin staan
de belangrijkste werkpunten voor de
komende jaren. Tegelijk hebben we ook
drie grote speerpunten bepaald: 

armoedebestrijding, duurzame
mobiliteit en duurzaam onder-
nemen. De komende jaren willen we
in deze dossiers grote stappen
vooruit zetten.

8. Wat is uw grootste droom voor
de Stad Mechelen?
Dat we fier blijven op onze stad. De
afgelopen jaren heeft Mechelen een
transformatie ondergaan. Begin
jaren 2000 waren de Mechelaars
niet trots op hun stad, ze vonden ze
vaak vuil, onaangenaam en zelfs
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Mechelaars oprecht fier zijn. Als
burgemeester is dat het mooist wat
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GETU IGEN I S SEN  T I JDENS

HET  DEBAT  

Herta
"Ik ben dakloos geweest en heb

in een appartement moeten
leven waar het heel erg tochtte.

We moesten het heel veel
verwarmen om het warm te

maken. Maar dat lukte amper
en kostte enorm veel geld. Nu

woon ik samen met mijn
dochter op een nieuw

appartementje. We zijn hier
tevreden maar de maandelijkse
huurprijs van 660 euro is ruim

boven één derde van mijn
inkomen.”

Farid
De 36-jarige Farid kwam in maart 2020 met zijn vrouw en twee

kinderen naar Mechelen. Hun zoektocht naar een huis om te huren
liep niet van een leien dakje. Farid verwachtte geen moeilijkheden
aangezien zijn engels perfect is en hij een hoger diploma heeft. De

realiteit bleek echter anders.   “Als ik hen belde en ze hoorden dat ik
engels sprak, deden sommigen wel moeite om ook engels te

praten, maar hun volgende vraag was steeds of ik een job had van
onbepaalde duur. Ze vroegen ook of mijn vrouw werkte en wat mijn
loon was. Toen werd me ook verteld dat de maandelijkse huurprijs
maximum een derde mijn loon mocht bedragen. Vanaf toen begon

de moed me in mijn schoenen te zakken. Ik kreeg enkel
voorwaarden en afwijzingen te horen. Ik werd nooit uitgenodigd

om naar huizen te gaan kijken en begon me serieus zorgen te
maken”

Rudy
“Ik heb een motorongeval gehad toen ik 35 jaar was. Ik lag

toen 3 maanden in een coma en had een zware revalidatie. Ik
spendeerde 3 jaar in de psychiatrie van Duffel, maar toen

werd ik niet beschouwd als inwoner van Duffel waardoor ik
geen recht had op een sociale woning. De huurprijs was een

groot probleem. Als je vertelt dat je een waarborg hebt bij het
OCMW maak je geen schijn van kans. Ik kon een tijdje bij

iemand een kamer huren, maar die dame was ook invalide.
We werden beschouwd als samenwonend, waardoor één

iemand als hoofd van het gezin werd beschouwd en de ander
450 euro verloor aan invaliditeitsuitkering. Ik vind dat niet

correct.”

De hoogtepunten in het debat
Het was goed dat werd besproken dat
hier erg veel vraag is naar kleine en
goedkope woningen. Er is veel te weinig
aanbod dus zou men vanuit sociale
huisvesting meer inspanningen moeten
doen. Ook worden veel alleenstaanden
gediscrimineerd. Het zijn niet enkel grote
gezinnen die problemen hebben. Als je
niet getrouwd bent of je hebt geen
dubbele uitkering of dubbel loon dan
maak je geen kans. Voor alleenstaanden
met kinderen is het nog erger. Veel
mensen weten niet waar naartoe met
hun huisvestingsprobleem. Moet je direct
naar het Sociaal Huis of naar de Dienst
Wonen? Of naar het Woonloket? Of het
CAW? Zomaar een IMMO-kantoor
binnenstappen heeft meestal weinig zin.
Uit het debat werd duidelijk dat er veel
meer woonbegeleiders van sociale
huisvesting nodig zijn. In de toekomst
moet er minder discriminatie naar aloch-
tonen, vluchtelingen en alleenstaanden
zijn bij de toewijzing van sociale
huisvesting.

De bedoeling was natuurlijk niet dat het
bij een debat bleef, maar dat het verder
wordt opgevolgd. Er moet dus terug
contact worden opgenomen met
Woonpunt en het Sociaal Verhuur-
kantoor en met andere partners om te
kijken hoe het woonprobleem kan
worden opgelost. Het moet blijvend in de
aandacht zijn.
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De aanpak van concrete problemen
De eerste stap die men moet zetten,
vooral wie van een leefloon moet
rondkomen, is zich aanmelden bij het
Sociaal Huis of het CAW. Het Sociaal Huis
heeft eigenlijk de verplichting om een
huis te vinden want wonen is een recht.

Iemand die niet in Mechelen woont, krijgt
eerst een referentieadres via het OCMW.
Dat duurt een paar weken maar hij of zij
krijgt dan een bankkaart die gekoppeld is
aan een rekening van het leefloon. Pas
dan kan iemand een huis worden
toegewezen. In de tussentijd zal hij bij de
acute opvang van het CAW of bij
kennissen moeten slapen. Bij de acute
opvang kunnen ze maximaal drie
maanden blijven. 

Er is een enorm woningtekort, niet alleen
aan sociale woningen maar ook op de
particuliere markt. Die laatste optie is
voor iemand met een leefloon echter
onbetaalbaar. Vrijwilligers van de Lage
Drempel gaan proberen in de Woonclub
contact te leggen met IMMO-kantoren en
eigenaars. Die hebben misschien
woningen die niet meer dan 400 of 500
euro kosten. Daarnaast vragen we aan
het beleid van de Stad om iets aan het
huisvestingsprobleem te doen. Er zijn
nog altijd heel veel mensen die te klein
wonen, onverwarmd, met slechte
verluchting of te vochtig. Dan is het
gevaar voor Corona-besmetting groot.

De Woonclub van De Lage Drempel
Binnen de Lage Drempel is er een
werkgroep rond wonen met mensen
in armoede. Deze werkgroep heeft nu
een “Woonclub” opgericht. die
individuen helpt zoeken naar een
woning. Zelf hebben ze meestal geen
computer en daarom zetten we
iemand naast hen om te helpen
zoeken. Voor dit plan heeft de Lage
Drempel 2500 euro gekregen van
Welzijnszorg en daarmee kan in
januari worden gestart. Voor zover
dat in deze Coronatijd mogelijk is, zal
dat één middag in de Lage Drempel
doorgaan en één avond bij het CAW.

Tot slot
Aan het eind van het interview met
Daevy merkte hij nog het volgende
op: “Ik vind dat mensen met een laag
inkomen zeer gediscrimineerd
worden. Als je maar weinig verdient of
je staat onder controle van
bewindvoerders dan willen verhuur-
ders vaak niet helpen. En dat terwijl zij
juist heel betrouwbaar zijn want zij
worden goed begeleid. Ook mensen
met een allochtone achter-grond
hebben met dit probleem te maken.
Wie een laag loon heeft, kiest daar
niet zelf voor. Ze zouden wel anders
willen!” 

Dit artikel is gemaakt na een interview met
Daevy Amerlynck. De vragen werden
voorbereid door de deelnemers aan “Pret
met de gazet” en het gesprek werd door
Inge op haar gsm opgenomen. Het werd
uitgewerkt door Louis.

Zoals we weten is betaalbare huisvesting
in Mechelen een groot probleem. Wat
doet de Lage Drempel precies rond
huisvesting? De Lage Drempel is immers
geen huisvestingsdienst. Als iemand hier
komt met een probleem met zijn woning
, dan probeert de Lage Drempel hem of
haar te helpen; als hij of zij dakloos is, uit
zijn huis wordt gezet of noodgedwongen
bij iemand op de sofa slaapt, proberen
we een oplossing te zoeken. 

De Lage Drempel kan dat natuurlijk niet
allemaal zelf oplossen maar verwijst deze
mensen door naar een dienst die ze
verder kan helpen, bijvoorbeeld het
Sociaal Huis. Deze dienst neemt dan
contact op met de Dienst Wonen van de
stad, woonbegeleiding of Housing First
van het CAW. Daar wordt geprobeerd om
voor deze mensen snel een sociaal huis
of een appartementje te vinden,
al is het maar tijdelijk.

 

Zelf kennen de mensen die met
problemen bij de Lage
Drempel aankloppen deze diensten
meestal niet.
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NAAR EEN WONING
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Hoe vinden mensen de weg naar
jullie?
Diensten in Mechelen sturen gezinnen
door naar mij. Gezinnen geven ook
onderling info aan elkaar door en wijzen de
weg naar Steun op Maat.

Werken jullie met een wachtlijst of
kunnen mensen zich onmiddellijk bij
jullie inschrijven?
Helaas heb ik een wachtlijst. Ik vind dat wel
heel spijtig.

Hoeveel mensen zijn er ondertussen
ingeschreven bij Steun op Maat?
Op dit moment ondersteunen wij 27
gezinnen.

Willen jullie nog groeien?
Wij willen heel graag groeien. Stad
Mechelen geeft ons voor 2021-22 extra
subsidies. We kunnen hiermee onze
werking verderzetten en ook meer
groepsactiviteiten organiseren. We gaan
hier een halftijdse groepswerker voor
aanwerven.

Hebben jullie al genoeg vrijwilligers of
zoeken jullie nog vrijwilligers?
Vrijwilligers zijn altijd welkom. Ik blijf
zoeken. Wil je graag het verschil maken in
het leven van kwetsbare gezinnen, dan
mag je mij altijd contacteren via e-mail op
Caninas.steungezinnen@gmail.com of op
het nummer 0497 46 95 99.

De Lage Drempel heeft een werking
"Steun Op Maat”. Wat is dat nou
eigenlijk? We vragen het aan Cani
Nas, gezinscoach bij Steun op Maat.
“Steun op Maat” is een deelwerking
van De Lage Drempel. We proberen
kwetsbare gezinnen te helpen. Wij
zoeken voor elk gezin een buddy of ge-
zinsondersteunende vrijwilliger. Deze
komt bij de gezinnen thuis. Hij of zij
biedt een luisterend oor en gaat
samen met het gezin op zoek naar een
oplossing voor hun problemen.
 
“Samen” staat hier centraal, zodat het
gezin zijn leven in eigen handen kan
nemen. De buddy gaat samen met het
gezin op zoek naar antwoorden op zijn
of haar hulpvraag. Dat kan
bijvoorbeeld het huiswerk van de
kinderen zijn. De buddy bekijkt
waarom de ouders het kind niet
voldoende kunnen helpen met hun
huiswerk. Samen zoeken ze dan naar
een oplossing.
De buddy brengt zijn kennis mee naar
het gezin. Hij geeft ook aan waar hij
zijn kennis gevonden heeft. Vrijwilligers
reiken dus iets aan. De gezinnen
kiezen zelf of ze hiermee aan de slag
willen gaan.

Welke mensen kunnen Steun op
Maat krijgen? 
De Lage Drempel is onderverdeeld in
verschillende deelwerkingen. “Steun
op Maat” is er één van. Niet iedereen
kan zomaar als steungezin beschouwd
worden. Er zijn tien criteria. Elke gezin
vult eerst een vragenlijst in. Gegevens
over inkomen, netwerk, opleiding, etc.
Als het gezin voldoet aan vier van de
tien criteria dan kan het steun op maat
krijgen.

Waar kunnen mensen naartoe om
Steun Op Maat krijgen?
Eerst en vooral naar De Lage Drem-
pel”, dus bij mij, Cani. Zelf hebben we
niet alle hulp in huis. Daarom werken
wij samen met andere instanties in
Mechelen. Binnen “Steun op Maat”
proberen we een schakel te zijn naar
andere instanties. Zo werken we
samen met het fietsatelier of instanties
die Nederlandse taal aanleren. We
willen mensen helpen
groeien en ze doorverwijzen naar de
juiste diensten. Mensen mogen nooit
bang zijn om hulp te vragen.

STEUN  OP  MAAT :  MET  

EEN  BUDDY  STERKER
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  Banketbakker
Piet had een nieuwe baan bij een banketbakker. Maar al snel ontdekte  
 de bakker dat Piet veel van de gebakjes uit de winkel zat te snoepen.      
Toen hij Piet daar op aansprak, antwoordde deze:                                         
“Maar dat hadden we toch ook afgesproken? Twee maanden proeftijd!"  

Dieren
Een man stapt een dierenwinkel binnen. Hij zegt: 

“Ik wil graag vier ratten, tien muizen, eenentwintig spinnen en een kilo
vliegen.” 

De verkoper kijkt hem aan en vraagt: 
“Houdt u slangen, of zo?” 

“Nee,” zegt de man. "Ik ga verhuizen en ik moet het huis achterlaten in
dezelfde staat als toen ik er introk.”

 
RAADSELTJES 

Wat is naakt en vliegt door de lucht?                                                                 
Een blootborstje.                                                                                                   

Hoe noem je een hond zonder poten?                                                              
Dat maakt niet uit, hij komt toch niet als je hem roept.                                 

Wat is het verschil tussen een paard en een ezel?                                          
Een paard staat in de wei en een ezel dat ben jij!                                           

Hoe noemt de hond van een pyromaan?                                                        
Fikkie!                                                                                                                    
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In samenwerking met Open School (Sarah Deckers), Stagiair De Lage Drempel
(Sander Cusin) & Orde van den Prince (Wim Hüsken) 

Over wonen

Wonen is een wonderlijk werkwoord.
Wanneer woont men? 

Als men slaapt
een sleutel omdraait, eet of baadt?

Wonen, dat is niet zozeer iets doen,
maar op een plek zijn waar men liefheeft,

goedemorgen zegt, zijn hoed neerlegt.

Wonen doet men altijd ergens,
stad of land, op stand of in de bocht

van een rivier.
  Of hier. 

Ingmar Heytze                                                                    


