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Met enige trots mag ik het vierde nummer
voorstellen van ’t Drempelkrantje: het
tijdschrift samengesteld door de
bezoekers van De Lage Drempel. Met dit
nummer vangen we niet alleen een
nieuwe jaargang aan, maar willen we een
feestelijke gebeurtenis van de vereniging
belichten: ons 20 jarig bestaan. Onze
twintigjarige verjaardag vond vorig jaar
plaats en het was de bedoeling om tijdens
dat jaar een paar feestelijke evenementen
hiervoor te laten plaatsvinden. In de
zomer zou een feestelijke BBQ voor de
bezoekers en vrijwilligers worden
georganiseerd en op 19 november stond
voor een ruimer geïnteresseerd publiek
een symposium rond het thema
‘kinderarmoede’ geprogrammeerd, met
een drietal eminente sprekers en een
debat. Omwille van de gekende
coronaperikelen zijn deze evenementen
niet kunnen doorgaan, en hebben we op
19 november enkel een persmoment
kunnen organiseren, waarbij we ons 20
jaar bestaan, de geschiedenis en de
evolutie van de vereniging in de kijker
hebben kunnen zetten. Het nieuwe logo
van de vereniging werd bij die
gelegenheid onthuld. 

Bij de betekenis van het logo wil ik even
blijven stilstaan. De menselijke stilistische
figuurtjes verwijzen naar onze vereniging
waar mensen centraal staan en elkaar
ontmoeten. De verschillende kleuren van
de figuurtjes verwijzen naar diversiteit,
maar hebben ook een link met onze
deelwerkingen. Blauw staat voor
ontmoeting, geel voor onze buddywerking
voor jonge gezinnen van Steun Op Maat,
groen voor ons vrijetijdsloket van Rap Op
Stap en oranje/rood voor onze digitale
werking van de DigiDrempel. Verder is de
tekst van het logo zodanig geschikt dat
deze een drempel voorstelt. 

W O O R D J E  V A N  D E
V O O R Z I T T E R



Het leek ons aangewezen om van deze
belangrijke viering iets meer tastbaars
over te houden, niet alleen voor onszelf,
maar ook voor onze sponsors,
sympathisanten en geïnteresseerden. Op
deze wijze wordt het vierde nummer van ‘
t Drempelkrantje omgedoopt tot een
jubileumnummer met als thema ‘ het 20
jarig bestaan van De Lage Drempel’. In het
nummer wordt de geschiedenis geschetst
aan de hand van een interview met onze
stichter Bernard Defossez. Nadien komt
onze huidige werking aan bod met al zijn
deelwerkingen, de vrijtijdsactiviteiten en
onze externe partners. Hieruit zal blijken
dat de vereniging op 20 jaar tijd een
ernstige evolutie en groei heeft
doorgemaakt en blijft doormaken. De
artikels werden gemaakt door de vaste
redactie van 't Drempelkrantje, nl.
bezoekers Louis, Herman, Carina, Inge en
Eugénie. Zij interviewden de
medewerkers Daevy, Cani, Lore en
Xandrina en tal van vrijwilligers van de
Drempel (er zijn er al meer dan 60 !).
Lesgever  Sarah van CBE Ligo maakte er
sazmen met vrijwilliger Wim en stagiaire
Elske dit mooie nummer van !  Bezoekster
Inge maakte er als afsluiter een mooi
gedicht bij ! 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik
maken om alle sponsors, sympathisanten
en allen die ons gedurende de jaren
gesteund hebben, ook in de periode dat
we het moeilijk hadden, van harte te
danken. Onze dank gaat bovendien ook
uit naar onze medewerkers, onze
vrijwilligers én onze bezoekers deel
maken van onze vereniging  en die  haar
richting, kracht en betekenis mee bepalen

Hedwig De Saeger 

Het team in 2021: Daevy Amerlynck (coördinatie,
woonclub), Xandrina Deprez (digitale werking) , Cani
Nas ( Steun op Maat), Lore Moons ( vrijetijds-en
groepswerking )
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’Bernard, we hebben begrepen dat je zo’n
twintig jaar geleden samen met twee andere
personen het initiatief hebt genomen voor
de oprichting van een armoedevereniging in
Mechelen. Hoe ging dat in die tijd?

In 1997 vond er in de Lindepoort een
driedaagse vorming plaats van
Welzijnsschakels. Ik was in die tijd voorzitter
van het ACW. Tegen het einde van die
driedaagse sprak ik met 2 andere
kompanen en we besloten om in Mechelen
een vereniging op te richten om iets aan
armoede te doen. Die noemden we
uiteindelijk “De Lage Drempel”. In Mechelen
waren er op dat moment wel negen plaatsen
waar je eten kon krijgen, maar er was geen
enkele vereniging die iets aan armoede zelf
deed. De bedoeling was niet om een
liefdadigheidsinstelling op te richten, maar
een strijdvereniging die mensen de kans wil
geven om sterker te worden en om zelf het
gevecht tegen armoede aan te gaan.

Met een team van vier mensen hebben wij
gekeken hoe we dit het beste konden doen.
Wij hadden het gevoel dat de politiek op dat
moment niet genoeg deed. Er waren op het
vlak van armoede weinig voorzieningen. 

De inspiratie voor De Lage Drempel vonden
we bij een Parijse V.Z.W. die precies
hetzelfde deed. Eind 1999 hebben wij de
statuten van De Lage Drempel opgesteld en
een V.Z.W opgericht. Op 1 oktober 2000 was
het zover en openden de deuren van De
Lage Drempel.

Hoe zagen jullie De Lage Drempel in de
praktijk?

Wij wilden graag samenwerken met
vrijwilligers. Dit omdat vrijwilligers
medestanders moeten zijn van mensen in
armoede. Je kan een vereniging niet alleen
leiden en tot een succes maken. Daarbij heb
je hulp nodig. De zusters in de Frederik de
Merodestraat hadden zich aangesloten bij
ATD (All Together for Dignity). Die
organisatie heeft de Dag van de Armoede in
het leven geroepen. Die vindt jaarlijks plaats
op 17 oktober. In die jaren had de Mechelse
afdeling van ATD zo’n 30 of 40 vrijwilligers
en samen met mijn vrouw heb ik daar zeven
jaar lang in meegedraaid. Jammer genoeg
kwam er heel snel een eind aan die
Mechelse vereniging. Een zevental van de
vrijwilligers van ATD heeft zich toen bij ons
aangesloten.

Bernard Defossez

I N T E R V I E W  M E T  D E
O P R I C H T E R



Was het niet een groot risico om een eigen
Mechelse armoedevereniging te stichten?

Mijn eigen vrienden dachten dat ik het na
drie maanden zou opgeven. Ze hadden
dezelfde vooroordelen als veel andere
mensen: mensen in armoede zijn lui, ze
kunnen niets en ze vegen hun voeten aan
alle regels. Maar wij geloofden in de
kracht van de mens zodat ook wie steeds
in de hoek zit waar de slagen vallen,
sterker kan worden. In de statuten van
De Lage Drempel staan onze doelen
duidelijk opgesomd:

1/ mensen sterker maken in de regio
Mechelen 
2/ de politiek beïnvloeden en bewust
maken van de armoede in de stad 
3/ de Mechelaar sensibiliseren
4/  luisteren naar de mensen

We waren alleen één punt vergeten:
armen zoeken, want die melden zich niet
zelf aan als ze in de problemen zitten en
zo krijgen ze het steeds moeilijker.
Gelukkig zijn er heel wat methoden om
mensen in armoede te vinden. Je kunt
reclame maken via folders maar ook
straathoekwerkers spelen een belangrijke
rol hierbij. 



Ik weet niet wat het is om echt honger te
hebben. Ik weet niet wat het is om
facturen niet te kunnen betalen. Ik weet
niet wat het betekent om mijn kinderen
geen eten te kunnen geven.
Al die zaken versterken elkaar, dat is
armoede. Het is niet het gevolg van pech
hebben. Het is het systeem dat ervoor
zorgt dat mensen in armoede niet aan
bod komen in de wetgeving.
Mensen met geld kunnen hun straf
afkopen terwijl dagelijks zeven mensen in
België hun huis verliezen omdat ze in
armoede leven. Daarom moeten we
vechten tegen armoede en vechten voor
de rechten van wie in armoede leeft. We
moeten helpen om mensen kansen te
geven.

Hoe zou je kansarmoede omschrijven?

Armoede is achteruitstelling en een
uitsluiting van mensen, individueel en
collectief, op allerlei vlakken. Die vlakken
versterken elkaar zelfs. Als je uitgesloten
wordt op het ene terrein dan heeft dat
gevolgen op een ander. Als je bijvoorbeeld
in een slechte woning woont, word je
sneller ziek en dan heeft dat gevolgen voor
je werksituatie. Armoede is een toestand
waar mensen die er aan onderhevig zijn
niet alleen uit geraken. Dit is een kernpunt
in de filosofie van de Lage Drempel.
Mensen moeten geholpen worden. Ze
kunnen het niet alleen. Maar wij kunnen
en moeten hun problemen niet oplossen.
We kunnen ze wel helpen om uit de
miserie te geraken.



Draait alles dan om geld?

Armoede is meer dan geen geld hebben,
maar geld hebben is wel belangrijk omdat
je tegenwoordig voor alles moet betalen.
Wij willen de mensen kansen geven
zonder dat het veel kost. Dat gaat van een
keer op reis kunnen gaan, eten, boeken
lezen, naar het toneel gaan, het woord
durven voeren, in discussie gaan met de
politiek, maar alles natuurlijk op het
niveau van de mensen zelf, in hun tempo,
op hun manier. Als organisatie moet je
daar tijd in steken. Het kan mislukken,
maar je kunt altijd opnieuw beginnen. Je
moet de mensen de kansen geven om iets
te doen. Als vrijwilliger moet je alles doen
om te voorkomen dat het verkeerd loopt.

Welke successen heeft De Lage Drempel zoal
geboekt?

De UiTpas, daar hebben wij als vereniging
voor gezorgd. In het begin heeft de
ambtenarij zich er tegen verzet maar nu is
iedereen er blij mee. Mede op ons initiatief
is in 2005 ook het
wijkgezondheidscentrum Wel en Wee tot
stand gekomen. Die vereniging heeft als
doel om gezondheidszorg zo
laagdrempelig mogelijk te maken.
Iedereen die De Lage Drempel
binnenwandelt en tot de kansarmen
behoort, krijgt hulp en ondersteuning. 

Man, vrouw, transgender, mensen met
een andere etnische achtergrond ... Het
bindmiddel is te kort aan geld. Mensen
moeten verleid worden om dingen te
doen.

Denk je dat je armoede kunt wegkrijgen?

Nee, er zal altijd armoede zijn of een
slechte gezondheid als gevolg van een
slechte woonsituatie. Maar de
onrechtvaardigheid die daar het gevolg
van is, daar moeten we tegen vechten.
Wijzen naar die onrechtvaardigheden. We
moeten het onaanvaardbare niet
accepteren. Opkomen voor de rechten
van de armen. We doen niet aan
liefdadigheid. Wij werken voor mensen die
het nodig hebben, we willen hen kansen
geven om hun eigen situatie te
verbeteren.



D E  O N T M O E T I N G S R U I M T E

De plaats waar de bezoekers elkaar en
de vrijwilligers bij De Lage Drempel
tegenkomen, heet de
“ontmoetingsruimte”. Dit is een grote
living die vier dagen per week (op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag) van 14 tot 17 uur kan worden
bezocht. Op zaterdagen kun je er van 9
tot 12 uur terecht. Vrijwilligers zetten
de tafels klaar, zorgen dat er koffie,
frisdrank en koekjes zijn. De ruimte
wordt ook gebruikt voor allerlei
activiteiten. Zo zijn de donderdagen bij
ons “doenderdagen”. Daarbij staat
“doen” centraal : vormingen,
infosessies, quizzen, ... Als er geen
activiteiten zijn, kunnen de bezoekers
ook spelletjes spelen. Aan het eind van
de dag wordt de ontmoetingsruimte
weer klaargemaakt voor de volgende
dag of soms is er ‘s avonds nog een
vergadering.



Als we, bijvoorbeeld met Kerstmis, de
ruimte mooi versierd hebben, dan is
deze voor de bezoekers extra
aangenaam om er een paar uurtjes
door te brengen. Danièle, een van de
vrijwilligers, zegt over de
ontmoetingsruimte: “Als we met de
bezoekers een goed gesprek kunnen
hebben en we ze op die manier kunnen
helpen, ben ik erg blij. Ze hoeven ons
echt niet te bedanken want we doen dit
allemaal met veel plezier.”

De ontmoetingsruimte is ook de plaats
waar onder leiding van een vrijwilliger
een keer per maand gekookt wordt en
het zangkoor houdt er zijn repetities.
Het Crea-atelier en “Pret met de gazet”
gaan er ook wekelijks door. Op dinsdag
is er een verstelatelier, waar moeders
kleren kunnen verstellen. 

Al van bij het begin van De Lage
Drempel, vond men dat elkaar
ontmoeten en met elkaar praten een
van de belangrijkste opdrachten is voor
deze organisatie.



D E  O N T M O E T I N G S R U I M T E

D.J. 

Ik kom zo vaak mogelijk,
bijna elke 

dag dat het open is.

Ik kom elke week
meerdere keren, maar

niet altijd dezelfde
dagen.

Wiske

In de ontmoetingsruimte kunnen de bezoekers terecht voor
een koffie, een babbeltje, een spelletje,... We stellen het u graag

voor vanuit de visie van de bezoekers.

Ik heb de
ontmoetingsruimte leren

kennen via Martine, zij
komt hier al heel lang. 

FrankIk heb de
ontmoetingsruimte

leren kennen via
vrienden en
kennissen.

Caroline



Ik leer hier nieuwe
mensen kennen en
heb sociaal contact

met zoveel
verschillende mensen. 

Myriam

Georgette

Het is er zo gezellig, je
pakt een tas koffie en een

koekje en je zet je erbij.

Ik geniet van de spelletjes en
babbels!

D.J.

Het is een café voor
de armen, er is veel
verdraagzaamheid

en geen
verplichtingen

Martine



 
 

Onze wereld wordt steeds ‘digitaler’.
Dat betekent dat er steeds meer van je
wordt gevraagd om via de computer of
je smartphone gegevens op te sturen.
Voor veel mensen is dit gemakkelijk
maar er zijn er ook die hier grote
problemen mee hebben. Misschien lukt
het ze wel om een mailtje of een smsje
te sturen maar verder komen zij vaak
niet.

De Lage Drempel wil mensen die met
dit soort problemen kampen helpen.
Daarom vindt iedere maandagmiddag
en zaterdagvoormiddag een
ontmoeting plaats met iedereen die
hierbij graag wat hulp heeft. Sinds kort
worden deze bijeenkomsten begeleid
door Xandrina Deprez, digitale werker
en meerdere digitale vrijwilligers.  Ik
vroeg haar wat zij graag als resultaat
ziet van de DigiDrempel: “Mijn droom is
dat iedereen kan werken met een
computer of gsm en zo zijn rekeningen,
tickets, enz. kan betalen en niet meer
afhankelijk is van anderen. Ik weet dat
dit nog heel veel werk zal vragen.”

D E  D I G I D R E M P E L



 

Xandrina werkt nu halftijds bij De Lage
Drempel en voorlopig tijdelijk. Ze
hoopt wel dat er in de toekomst meer
mogelijk zal zijn, want er zullen altijd
mensen blijven die hulp nodig hebben
om hun weg te vinden in deze digitale
wereld. 

Ze doet dit niet alleen want het zijn
vooral de vrijwilligers bij De Lage
Drempel die de bezoekers helpen. “Als
steeds dezelfde vrijwilliger een
bezoeker helpt, bouwen ze een
vertrouwensrelatie op. Zo gaat het
goed vooruit”, voegt Xandrina toe.

Bezoekers aan De Lage Drempel
kunnen ook altijd bij haar aankloppen
voor advies. Wie internet wil
aanschaffen weet vaak niet welk
pakket hij of zij nodig heeft: “Ik bekijk
voor elke persoon die internet wil wat
de beste mogelijkheden zijn naar
budget, behoefte en installatiekosten.
Met ‘behoefte’ bedoel ik: iemand die
online les volgt heeft bijvoorbeeld een
zwaarder pakket nodig dan iemand die
enkel wil mailen.”

Nog lang niet iedereen die met deze
problemen kampt, wordt bereikt.
Corona heeft dit nog moeilijker
gemaakt. Er wordt zelfs geprobeerd
om mensen via scholen te bereiken
want ook veel ouders van kinderen
hebben behoefte aan hulp. Sommige
kinderen kunnen al veel meer dan hun
ouders. “Eigenlijk moeten we ervoor
zorgen dat niemand uit de boot valt”,
zegt Xandrina tot slot.

Meer weten : 0468-013973 en
digitalewerker@delagedrempel.be



 

Vakantie is er voor iedereen, of dat zou
zo moeten zijn. Maar er zijn nog altijd
veel mensen die tussen de mazen van
het net vallen en al lang niet meer
hebben kunnen genieten van een
andere omgeving: een paar dagen aan
de kust, of in de Ardennen, of… “Er even
tussenuit zijn geeft rust in je hoofd,”
zegt Lore Moons die dit project
begeleidt. De Lage Drempel probeert
via het ‘Rap op stap-loket’, een
'reisbureau voor mensen met beperkt
budget', dit te organiseren. ‘Rap op
stap’ wordt ondersteund door de
Vlaamse overheid in het kader van
‘Iedereen verdient vakantie’.

Binnen het project is de formule van
de ‘Vakantieverdieners’ of ‘Mijn
vakantiespaarpot’ bedacht waarbij
mensen bij De Lage Drempel kunnen
sparen voor een verblijf in een
vakantieoord. Elke dinsdagnamiddag
en zaterdagochtend is er een
vrijwilliger aanwezig die informatie
over dit project geeft en de bezoeker
helpt om te sparen.

 

R A P  O P  S T A P



 

Die bezoekjes aan sociale organisaties
in andere steden vinden plaats onder
de titel ‘Ontdekking Troef’ en zijn een
nieuw initiatief.  
Daarnaast staan in de zomermaanden
ook andere daguitstappen gepland,
zoals naar het Boudewijn Seapark in
Brugge. Al deze uitstappen worden
georganiseerd door vrijwilligers en de
vrijetijdswerker. 

Voor kinderen van bezoekers aan De
Lage Drempel zoekt Lore naar
betaalbare mogelijkheden om hen te
laten deelnemen aan jeugdkampen in
de zomer.

Lore droomt ervan om het Rap op
Stapkantoor verder uit te breiden. In
Antwerpen bestaat bijvoorbeeld het
Vrijetijdsloket waar mensen informatie
kunnen krijgen over wat er allemaal in
de stad te doen is en hoe zij daarbij
hun Uitpas kunnen gebruiken. De
vrijwilligers die op dinsdag en zaterdag
de mensen informatie geven, krijgen
zoveel mogelijk opleiding om de
bezoekers zo goed mogelijk te helpen
en de beste mogelijkheden voor ze te
vinden.
Meer weten : 0468-013829 en
groepswerker@delagedrempel.be

Dankzij een subsidie van de Vlaamse
overheid zal elke euro die van het
gespaarde bedrag wordt besteed aan
een daguitstap of vakantie, verdubbeld
worden door De Lage drempel .
Bovendien worden die vakanties tegen
zeer lage prijzen aangeboden. Je moet
wel aan bepaalde voorwaarden
voldoen om hiervoor in aanmerking te
komen (o.m. minstens 3 x sparen, ...)

Naast meerdaagse vakanties
organiseert De Lage Drempel ook
daguitstappen. Soms vinden die
binnen Mechelen plaats, maar we
bezoeken ook andere Vlaamse steden.  



Samen op zoek naar een kwalitatieve
woonst!

In kader van een projectoproep van
Welzijnszorg (campagne “Wonen
Onbetaalbaar ? Onaanvaardbaar!”)
kreeg De Lage Drempel  als
Welzijnsschakel in 2020 een kleine
subsidie om een zgn. ‘woonclub’ op te
richten . Maar wat is die woonclub
eigenlijk? 
We merkten via onze “werkgroep
huisvesting” (waarin mensen in
armoede en vrijwilligers zetelen) dat
heel veel bezoekers
huisvestingsproblemen hebben en
meermaals moeten verhuizen.
Coördinator Daevy Amerlynck zegt
hierover: “We weten dat veel mensen
van de ene dag op de andere op straat
komen te staan. Dit gebeurt
bijvoorbeeld doordat ze uit huis gezet
worden of als hun woning
onbewoonbaar is verklaard. Ze moeten
dan op de private markt een huis
vinden want via sociale huisvesting kan
dit niet zo snel.”

Als deze mensen naar het Sociaal Huis
gaan, krijgen ze te horen dat ze eerst
zelf op zoek moeten gaan, bijvoorbeeld
via het internet of via immokantoren. 
 Maar veel mensen hebben geen
internet en weten niet hoe ze moeten
zoeken. Ze durven ook niet zomaar
immo’s of eigenaren aan te spreken. En
als ze al iets vinden is het meestal al
weg ( te veel kandidaten) of te duur.
Helaas zijn er weinig betaalbare
woningen onder 500 à 600 euro,
beschikbaar. Bovendien moeten deze
goed onderhouden zijn.

DE WOONCLUB



Vanaf juni 2021 kunnen bezoekers één
keer per week -op afspraak-
langskomen op de Woonclub om met
de vrijwilligers hun mogelijkheden en
vragen te bespreken. Hoeveel kan ik
betalen? Krijg ik hulp van het Sociaal
Huis ? Is een appartement of een studio
betaalbaar? Kan ik huursubsidie of een
huurpremie ontvangen? Kom ik in
aanmerking voor sociale huisvesting?
Hoe geraak ik op deze lijsten?
Sterk opgeleide vrijwilligers bemannen
deze woonclub, geruggesteund door
bevoegde diensten van CAW (team
wonen) en juridisch ondersteund door
de Huurdersbond. 
De vrijwilligers van de woonclub gaan
de situatie van elke bezoeker na,
bevragen de woonwensen en checken
welke huurwoningen in de situatie van
de huurder betaalbaar en geschikt zijn.
Ze kijken naar het inkomen, wat aan
huren mogelijk, realistisch en haalbaar
is en op welke financiële
tussenkomsten men eventueel recht
heeft. Daarnaast gaan ze ook actief
mee op zoek. Ze ondersteunen de
bezoekers daarbij op maat en stap voor
stap. 
Wie van een uitkering moet leven is
immers niet per definitie een slechte
huurder!

Kortom, de woonclub helpt bezoekers
bij hun zoektocht naar een betaalbare
woning. De vrijwilligers krijgen speciale
opleidingen rond huurwetgeving,
premies en statuten, ziekte-uitkeringen
en leefloon. De woonclub werkt samen
met het Centrum voor Algemeen
Welzijnswerk (CAW) waar bezoekers
ook met hun vragen terecht kunnen.
Het is de bedoeling dat in de toekomst
ook met het Sociaal Huis wordt
samengewerkt waar ondersteuning van
diensten mogelijk is met speciale
ervaring op dit gebied. Sommige dingen
kunnen de vrijwilligers namelijk niet
alleen oplossen.

Meer weten: 0468-014073 en
woonclub@delagedrempel.be

 



 
 

Steun op maat is een deelwerking van
“De Lage Drempel” waarbij het doel is
om kwetsbare gezinnen bij te staan.
De buddy's van Steun Op Maat
bezoeken de gezinnen thuis. Zij bieden
om te beginnen een luisterend oor
voor de problemen van de
hulpzoekenden. Alles gebeurt in nauw
overleg met de betrokkenen zodat zij
later de touwtjes weer zelf in eigen
hand kunnen nemen.
Eén van de problemen waarbij Steun
op maat hulp biedt, is het helpen van
kinderen bij het maken van huiswerk.
Samen ontdekken ze hoe de kinderen
de kennis kunnen vergaren die ze
nodig hebben. Ouders en kinderen
geven zelf aan hoe nuttig de adviezen
van de buddy's zijn.
Een ander gebied waarbij hulp wordt
geboden is het omgaan met geld. Hoe
voorkom je dat je aan het eind van de
maand zonder zit? 

Niet iedereen kan zomaar van de
diensten van Steun Op Maat gebruik
maken. Cani Nas, gezins-en
vrijwilligerscoach van Steun Op Maat 
 zegt hierover: “Er zijn tien criteria. Elke
gezin vult eerst een vragenlijst in. Ze
geven informatie over het inkomen, de
opleiding van de hulpvragers, etc. Als
het gezin voldoet aan vier van de tien
criteria dan kan men ondersteuning op
maat krijgen.”

Steun Op Maat werkt nauw samen met
andere organisaties in Mechelen en
verwijst hulpbehoevenden eventueel
door naar andere instellingen: het
fietsatelier of plekken waar je de
Nederlandse taal kunt oefenen of
aanleren. Cani Nas: “Mensen mogen
nooit bang zijn om hulp te vragen.”
Gelukkig is er veel mond-aan-
mondreclame: wie eenmaal de weg
naar Steun Op Maat heeft gevonden,
geeft dit vaak door aan andere
hulpvragers. Op dit moment
ondersteunt De Lage Drempel 25
gezinnen via het Steun Op Maat-
project, maar helaas is er nu een
wachtlijst…

S T E U N  O P  M A A T



 

Vrijwilliger Belinda zegt over haar hulp
aan gezinnen: “Vrijwilliger bij Steun Op
Maat zijn geeft me veel voldoening.
Mensen die het financieel wat minder
hebben, zijn vaak heel creatief. In
plaats van nieuwe kleren te kopen,
herstellen ze de oude kleren eerst. Of
ze maken zelf limonade. Ik heb al veel
van hen geleerd. Ik ga nu zelf ook
bewuster winkelen. Ik word gelukkig
van dit werk bij Steun Op Maat.”

Meer weten:  0497-469599   en
steunopmaat@delagedrempel.be

Een buddy is een sterke persoon die bij
de gezinnen thuis komt en elk lid van
het gezin probeert te helpen. Een
buddy is een echte
vertrouwenspersoon voor een gezin.
Nieuwe vrijwilligers en buddy's zijn
altijd welkom, wie graag het verschil wil
maken in het leven van kwetsbare
gezinnen mag Cani contacteren. Dan
wordt eerst bekeken wat je sterke
punten zijn en op welk terrein je
ingezet kan worden. Daarna word je
gekoppeld aan een gezin. De gezinnen
die bij Steun Op Maat aankloppen
hebben altijd een speciale vraag voor
hulp. In een gesprek met het gezin
worden in goed overleg concrete
afspraken gemaakt. Een vrijwilliger bij
Steun Op Maat spreekt minstens twee
keer per maand met het gezin thuis af.
Hij of zij speelt in op de behoeften van
het gezin, en dit volledig op maat van
het gezin.
De behoeften van elk gezin zijn immers
telkens weer anders. Het kan gaan om
administratieve ondersteuning, een
luisterend oor bieden, het
ondersteunen van kinderen bij hun
huiswerk of bij begrijpend leren lezen.
Dat laatste in samenspraak met de
school van de kinderen. De
behoeftevraag komt steeds van het
gezin zelf.



Naast vier vaste personeelsleden telt
De Lage Drempel ruim 60 vrijwilligers.
Samen ontvangen zij jaarlijks een groot
aantal personen, die in het totaal meer
dan 8.000 keer het gebouw in de Onze-
Lieve-Vrouwstraat bezoeken. Wat
brengt een vrijwilliger ertoe om zich
voor De Lage Drempel in te zetten? Ik
vroeg het aan Gerrit Maudens.

“Na mijn actieve loopbaan ben ik op
zoek gegaan naar een nuttige
tijdsbesteding zonder daarvoor een
precies beeld te hebben wat dat zou
inhouden. Mijn interesses zijn nogal
breed, dus het kon eender wat zijn. Via
een website voor vrijwilligerswerk heb
ik een profiel aangemaakt over wat
mijn interesses waren en ben zo
gecontacteerd door De Lage Drempel.”

Gerrit kende de wereld van de
(kans)armoede niet goed dus ging hij
de eerste keer aarzelend naar binnen,
niet wetend wat hij moest verwachten.
Vrijwilliger Maries en coördinator
Daevy ontvingen hem hartelijk en na
een maand “op proef” besloot hij om
er iedere maandag te zijn om
bezoekers te ontvangen. 

Hij begon ook over (kans)armoede te
lezen en is daar nog altijd mee bezig
want er is veel over geschreven. Al
snel vormde hij samen met Christel
een tandem op de maandagen zodat
hij er niet alleen voor hoefde te staan.

Niet alleen op maandagen is Gerrit bij
De Lage Drempel te vinden. Hij zegt er
zelf het volgende over: “Na enkele
maanden werd me gevraagd of ik de
organisatie van de Feestgroep wilde
aansturen. Het Paasfeest van 2020
zou mijn eerste grote evenement
worden. Helaas kwam toen de grote
spelbreker: Corona. Sindsdien hebben
we jammer genoeg geen feest meer
kunnen organiseren ...”.

D E  V R I J W I L L I G E R S  V A N  D E
L A G E  D R E M P E L



Samen met andere vri jwil l igers
werden alternatieven gezocht
voor de Kerst en het huidige
Paasfeest in de vorm van
voedselpakketten: “We wilden er
zeker van zi jn dat de bezoekers
zouden weten dat we ze niet
vergeten zi jn,  ook al kunnen we
ze maar zelden zien in deze
moeil i jke periode.” Gerrit
probeert ook bezoekers mentaal
te steunen en hen te helpen met
praktische zaken. Verder staat
hij  het team van de
“Digidrempel” bij  en helpt op die
manier bezoekers om in de
digitale wereld goed te kunnen
functioneren.

“Zoals iedereen mis ik het
sociaal contact en ki jk ik uit naar
de versoepelingen. En hopeli jk
kunnen wij  met het team van de
feesten dan eens eindeli jk een
echt feest organiseren!”,  besluit
Gerrit.



D E  P A R T N E R S  V A N  D E
L A G E  D R E M P E L

Huis van het kind

CAW

Straathoekwerking

Bij het Centrum voor Basiseducatie Ligo kun je heel veel dingen leren.
Samen zoeken ze de juiste cursus voor jou. Ligo heeft een aanbod dat je
niet overal kunt vinden en bovendien zeer laagdrempelig is. De lessen
variëren van een app gebruiken bij het parkeren tot betalen met je
telefoon.

LIGO

probeert mensen te bereiken die er op een of andere manier niet in
slagen de weg te vinden naar de verschillende hulpverlenende
instellingen. Straathoekwerkers zoeken hun gasten op in hun vertrouwde
omgeving: in cafés, op straten en pleinen en in parken.

 

Bij het Centrum voor algemeen Welzijn zijn er verschillende vormen van
hulp mogelijk. Simpelweg 'tussen de mensen zijn' in een inloopcentrum of

informatie en advies geven. Het CAW biedt ook langere
begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp wanneer de nood hoog is.

 

is de informatie- en ontmoetingsplaats voor aanstaande ouders en
gezinnen in Mechelen. Het biedt ook hulp en informatie aan grootouders,
opvoeders en andere mensen die betrokken zijn bij de opvoeding van
kinderen en jongeren.



Het Sociaal Verhuurkantoor

Voedselbanken

De Keeting

Koraalhuis
is een sociaal project van de Mechelse parochies. Het is een warme
plek waar er een antwoord wordt gezocht op de vragen van de gasten.
De deur staat open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag,
telkens van 9u tot 12u. Op woensdag ook van 14u tot 16 u. Het
Koraalhuis biedt ook huiswerkbegeleiding aan en wie wil kan er een
douche nemen.

 

(SVK Mechelen) huurt woningen, appartementen, studio’s en kamers
op de private markt. Deze verhuurt het SVK dan aan gezinnen en

alleenstaanden die op korte termijn een woning nodig hebben. Zo
slaat het SVK een brug tussen eigenaars en verhuurders.

 

Bij De Keeting kun je een bad of een douche nemen. Je kunt er ook je
kleding wassen en drogen en een maaltijd nuttigen. Dit alles voor een

democratisch prijsje. Je kunt er ook langskomen voor een gezellige
babbel en de aangename sfeer opsnuiven.

 

Er zijn verschillende organisaties en verenigingen die maandelijks of
wekelijks voedsel aanbieden : St. Vincentiusverenigingen, de
Vluchtelingendienst, de sociale kruidenier, ...



Vanuit de groepswerking is ook een
nieuw project gestart, sterk gericht op
kinderen van de steungezinnen,
‘Talentenlab’ genaamd. Iedere week
komen op zaterdagmiddagen kinderen
bijeen om allerlei verschillende dingen
te doen: muziek maken, schilderen
maar ook sport of yoga. Vaak hebben
deze kinderen maar weinig hobby’s en
zo komen ze er achter wat ze leuk
vinden.

Groepswerker Lore Moons, die dit
project op poten heeft gezet, zegt
hierover: “Zodra we dit weten,
proberen we voor deze kinderen
zomerkampen te vinden waarbij ze hun
interesse kunnen volgen. Als een kind
erg graag basketbal speelt, zoeken we
in de zomervakanties een sportkamp
waarbij ook die sport wordt
aangeboden.”

TALENTENLAB

De belangstelling voor het Talentenlab
is groot. Naast kinderen uit gezinnen
van Steun op Maat is er voor dit project
onder andere ook reclame gemaakt via
Buddy Mechelen.



Redactie:  
Inge Vanheuckelom
Carina Baetens 
Louis Thirion 
Eugénie Abdallah
Herman Van Goubergen 

Met behulp van:
Sarah Deckers - leerkracht van Ligo
Wim Hüsken - taalvrijwilliger
Elske Brouwer- lay-out
Daevy Amerlynck - coördinator



Soms ben ik blij met wat ik heb,
Soms verlang ik naar wat ik mis,

Soms lach ik naar wat voor mij ligt,
Ik kan mij vinden in mijn dromen,
Mij verliezen in een klein moment,

Soms voel ik mij een vreemde toch,
ik ben ermee bekend.

Soms mis ik mij,
zoals ik was,

Terwijl ik door het leven ren,
Maar soms sta ik er toch bij stil,

ben ik trots op wie ik ben.
Ik ben het SUPERWAARD!!!!

 
Inge Vanheuckelom

 

In samenwerking met Ligo (Sarah Deckers), Stagiaire De Lage Drempel (Elske
Brouwer) & Orde van den Prince (Wim Hüsken) 


