
Contact:
De Lage Drempel vzw
Onze-Lieve-Vrouwestraat 43
2800 Mechelen

Tel: 015 34 43 77
E-mail: woonclub@delagedrempel.be
www.delagedrempel.be
www.facebook.com/delagedrempel

Wil jij onze werking steunen?

• Word vrijwilliger in onze werking, neem contact op voor meer info.
• Stort geld op BE96 0018 3265 0605 of voor een �scaal attest op rekening 
van Vlaams Netwerk tegen Armoede met de vermelding
‘Projectnummer 205 De Lage Drempel’ BE86 8939 4407 0450.

Vrijdag:  9.30u-12u

Openingsuren:

Woonclub Mechelen

V.U. Daevy Amerlynck: Onze-Lieve-Vrouwestraat 43, 2800 Mechelen - 0467867820

Welzijnsschakels
samen sterkt

Wat is de Woonclub? 

Een betaalbare, kwaliteitsvolle woning vinden is niet altijd 
vanzelfsprekend, daarom ondersteunt en adviseert de Woonclub in 
de zoektocht naar een (private) huurwoning. De Woonclub bestaat 
uit een groep deskundige vrijwilligers, ondersteund door
CAW Boom-Mechelen-Lier en het Sociaal Huis Mechelen.

Voor wie is de Woonclub? 

Voor iedereen die moeilijkheden ondervindt
bij het zoeken naar een huurwoning op de
private huurmarkt (laag inkomen, discriminatie,
weinig ervaring in de zoektocht, weinig digitale
vaardigheden, onzekerheid,  …).



Hoe werkt de Woonclub?

Personen die moeilijk een huurwoning vinden kunnen bij de 
Woonclub terecht voor hulp, advies en ondersteuning van de start 
van de zoektocht tot het ondertekenen van het contract. Voor elke 
persoon wordt er een individueel traject gevolgd, afgestemd op de 
eigen noden. 

• De vrijwilligers bekijken de situatie van elke cliënt en onderzoeken 
op welke �nanciële tussenkomsten men eventueel recht heeft.

• De vrijwilligers checken welke woningen betaalbaar, geschikt en 
haalbaar zijn. Dit is gebaseerd op de woonwensen, het statuut 
(lee�oon, werkzoekend, ziekteverzekering, dakloos...) en wat aan 
maandelijkse huur mogelijk is.

• De cliënt wordt indien nodig ondersteund in het ‘solliciteren naar 
een huurwoning’: hoe maak ik een afspraak? Waar moet ik op letten 
tijdens bezichtigingen? Hoe neem ik contact op met een huisbaas? 
Hoe werkt een plaatsbezoek?

• De vrijwilligers kunnen ondersteunen bij het papierwerk dat komt 
kijken bij het vinden en huren van een woning.

Wat doen we niet in de Woonclub? 

• We doen de zoektocht niet voor iemand, maar samen met de 
kandidaat/huurder. De kandidaat/huurder doet zoveel mogelijk zelf. 
We proberen hen de vaardigheden aan te leren die voor hen de 
zoektocht in de toekomst makkelijker maakt.

• Wij bieden geen ondersteuning bij huurproblemen; daarvoor 
verwijzen we door naar de Huurdersbond Mechelen of Sociaal Huis 
Mechelen.
 
Waar en wanneer kan je terecht bij de Woonclub? 

• Zitdagen op afspraak elke vrijdag  tussen 9u30-12u30
• Afspraken maken via 015/34 43 77 of via 
woonclub@delagedrempel.be 
• Vanaf het moment dat een cliënt wordt begeleid door een 
vrijwilliger, kunnen andere momenten onderling besproken worden 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilliger en de cliënt. 

De Woonclub is een werking van De Lage Drempel: 

De Lage Drempel is een ‘vereniging waar armen het woord voeren ‘ 
uit Mechelen waarin mensen in armoede en mensen 
niet-in-armoede elkaar ontmoeten en elkaar kunnen versterken.
We hebben een open ontmoetingsruimte waar je vijf halve dagen 
per week terecht kunt. We organiseren boeiende vormingen, 
culturele uitstappen, crea, zangkoor, stadstuintjes, kooklessen, 
kinderactiviteiten, themagroepen,… We zoeken vooral samen naar 
oplossingen voor concrete problemen.

Bij De Lage Drempel staat ontmoeting centraal.
We bestaan uit 4 deelwerkingen:
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  Steun op Maat

   Woonclub

  Rap Op Stap

   DigiDrempel

• Gezinsondersteuning

• Betaalbaar wonen

• Betaalbaar op vakantie

• Digitale hulp


