
 

 
Profiel “ontmoetingsvrijwilliger” bij armoedevereniging De Lage Drempel  

Wil jij graag meehelpen aan een warme plek creëren voor mensen in armoede?  

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, digitale inclusie, cultuur en vrijetijd, geestelijke 
gezondheid, huisvesting, digitale inclusie…); we bereiken een divers publiek van alleenstaande 
personen, ouderen tot kwetsbare gezinnen met kinderen. Centraal staat onze ontmoetingsruimte, 
waar iedereen welkom is, een kop koffie kan drinken, andere mensen kan ontmoeten, een spelletje 
spelen, …  

De ontmoetingsvrijwilliger neemt één of meer van volgende taken op.  

● Je bent aanwezig op één van de ontmoetingsmomenten (ma-di-do-vrij-za).   

● Je onthaalt (nieuwe) bezoekers en laat hen welkom voelen  

● Je maakt een praatje met de bezoekers van de ontmoetingsruimte 

● Je begeleidt en ondersteunt mensen met administratieve vragen 

● Je schenkt thee, koffie, … 

● Je stimuleert bezoekers om deel te nemen aan het maandelijks forum, vormingen, 

werkgroepen en activiteiten.  

 
De ontmoetingsvrijwilliger...  

● Beschikt over een goede portie sociale vaardigheden: je bent discreet, hebt empathie en 

veroordeelt niet. 

● Kan met veel geduld luisteren naar de mensen in armoede en werkt daarna vanuit een visie 

van empowerment 

 

Wat biedt De Lage Drempel vzw? 

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

● Een warm onthaal in een familiale organisatie  

● Voldoende ondersteuning en vorming bij het contact en ondersteunen van mensen in 

armoede 

● 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 



 

www.delagedrempel.be 

www.facebook.com/delagedrempel 

 

http://www.delagedrempel.be/
http://www.facebook.com/delagedrempel

