Profiel DigiDrempel-vrijwilliger: hulp bij digitale vragen
Wil jij meewerken aan een digitaal inclusievere samenleving?
In de DigiDrempel kan iedereen met digitale vragen terecht voor advies en assistentie. Door digitale
vragen van mensen in armoede samen met hen te beantwoorden, leren ze zelf stap per stap
zelfredzamer te worden in de digitale wereld. Vragen die gesteld kunnen worden zijn: Hoe moet ik
mijn meterstanden doorsturen? Hoe kan ik een mailadres aanmaken? Hoe log ik in op de Smartschool
van mijn kinderen? Hoe maak ik digitaal een afspraak bij de dokter of Huis van de Mechelaar?
De DigiDrempel bevindt zich in De Lage Drempel. De Lage Drempel vzw is een vereniging waar
mensen in armoede het woord nemen in Mechelen, die sterk inzet op maatschappelijke participatie
en zelfredzaamheid. We werken rond diverse thema’s samen met mensen in armoede (mobiliteit,
cultuur en vrijetijd, geestelijke gezondheid, digitale inclusie, huisvesting, …).

Wie zoeken we?






Je kan mensen ondersteunen in de digitale wereld, je helpt hen stap voor stap verder
met individuele vragen.
Je kan je enkele uren per week vrijmaken op maandagnamiddag of zaterdagvoormiddag
Je bent voldoende thuis in de digitale wereld (PC, tablet, smartphone-programma’s)
Je hebt voldoende geduld om samen met de hulpvragers de nodige stappen te zetten om
de digitale vraag te beantwoorden
Je bent tactvol en gaat vertrouwelijk om met informatie.

Wat bieden we?






Vrijwilligerswerk afgestemd op jouw interesses, sterktes, behoeftes en noden.
Een uitlaatklep voor je digitaal talent en bereidheid om mensen in armoede te helpen.
Bijkomende, aangepaste opleiding wordt voorzien. Voldoende ondersteuning in het
contact met en ondersteuning van met mensen in armoede
De mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en deel te nemen aan
ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers
Een open ontmoetingsruimte in een familiale sfeer.

Interesse? Aarzel niet om ons te contacteren, ook als je nog niet zeker bent of dit op je lijf
geschreven is.
Stuur een mailtje naar Daevy Amerlynck, delagedrempel@telenet.be (coördinator De Lage Drempel)
of bel naar 015 34 43 77
Locatie: Onze-Lieve-Vrouwestraat 43, 2800 Mechelen
www.delagedrempel.be
www.facebook.com/delagedrempel

