
 

 Profiel Woonclubvrijwilliger 

Heb jij zin om mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar een woning? In de Woonclub bekijk je 

met bezoeker die op de privémarkt een woning zoekt, waaraan de woning moet voldoen. Je zoekt samen 

op het internet, maakt een eerste afspraak om de woning te bezichtigen en helpt met het nodige 

papierwerk (attesten van inkomen, nutsvoorzieningen en verzekeringen, ...) 

De Woonclub is een deelwerking van De Lage Drempel vzw. 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, huisvesting, digitale inclusie …); we bereiken een divers publiek van 

alleenstaande personen, ouderen tot kwetsbare gezinnen met kinderen.  

Wie zoeken we?  

✔ Je hebt veel zin om mensen te ondersteunen in een zoektocht naar een woning  

✔ Je kan je enkele uren per week vrijmaken. 

✔Je hebt basisvaardigheden in computer (Word, opzoeken op internet, …) 

✔Je bent bereid om mensen te ondersteunen in administratieve taken in hun zoektocht 

✔Je hebt voeling met kwetsbare mensen in armoede of wil dit graag leren. 

✔ Je kan je eigen grenzen aangeven  

✔Je kan zeer goed Nederlands en begrijpt een mondje Frans of Engels (andere talen zijn ook 

meegenomen!) 

Wat bieden we?  

✔ Vrijwilligerswerk afgestemd op jouw interesses, sterktes, behoeftes en noden. 

✔ Een warm onthaal in een familiale organisatie  

✔ Voldoende ondersteuning bij het contact en ondersteunen van mensen in armoede 

✔ Vorming over de immomarkt/woonadministratie (CAW) en over leven in armoede (De Lage Drempel/ 

Welzijnszorg)  

 ✔ De mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en deel te nemen aan ontmoetingsmomenten 

met andere vrijwilligers 

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 
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