Rap Op Stap

Wanneer is het kantoor open?
Dinsdag:
Zaterdag:

14-16.30 u.
9u-12u

Er is geen afspraak nodig! Spring eens binnen in ons kantoor voor
advies.
Contact:

Rap op Stap Mechelen

‘Even alles loslaten en
rust toelaten in je hoofd.’

Liese, alleenstaande

De Lage Drempel vzw
Onze-Lieve-Vrouwestraat 43
2800 Mechelen
Tel: 015 34 43 77
E-mail: rapopstap@delagedrempel.be
www.delagedrempel.be

‘Nu kan ik eens vaker
naar het pretpark.’

Check het aanbod op: www. iedereenverdientvakantie.be
www.facebook.com/delagedrempel
Fred, papa van drie

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

Wat is Rap op Stap?
Wij zijn een reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt
budget. Je kan bij ons goedkoper een uitstap boeken. Je hoeft geen
lid te zijn en geen afspraak te maken. Stap gewoon binnen!
Voor wie is Rap op Stap?
Rap op Stap is er voor iedereen die recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming, of budgetbegeleiding of schuldbemiddeling
heeft.
Wat neem je mee naar je eerste bezoek?
Kleefbriefje van de mutualiteit of een attest van
schuldbemiddeling/bewindvoering.
Welke soorten uitstappen zijn er?
• Daguitstappen (musea, pretparken, dierentuin, zwembaden, ...)
• Korte vakantie (hotel aan zee, hostel in een stad,
camping, jeugdkampen voor kinderen en jongeren,...)
Check het aanbod op: www.iedereenverdientvakantie.be
Hoe werkt het?
• Stap 1: Reserveer je uitstap of je korte vakantie in het Rap Op Stap
kantoor. Uitstappen reserveer je minstens 1 week op voorhand.
Korte vakantie moet je minstens 3 weken vooraf reserveren.
• Stap 2: Jouw reservering wordt bevestigd of geweigerd. Is jouw
reservering geweigerd? Maak dan een nieuwe afspraak in het Rap
Op Stap kantoor.
• Stap 3: Neem uw reserveringsbewijs mee en betaal aan de kassa.

Wil jij ook graag betaalbaar op vakantie?
Neem contact op via:
• De Lage Drempel vzw, Onze-Lieve-Vrouwstraat 43, 2800 Mechelen
• 015 344 377
• rapopstap@delagedrempel.be
• www.delagedrempel.be/rapopstap
Rap op stap 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 5 halve dagen
per week terecht kunt. We
organiseren boeiende vormingen,
culturele uitstappen, crea,
zangkoor, stadstuintjes,
kooklessen, themagroepen,…
We zoeken vooral samen naar
oplossingen voor concrete
problemen.
Bij De Lage Drempel staat
ontmoeting centraal.
We bestaan uit 4 deelwerkingen:
1

Steun op Maat
Gezinsondersteuning

2

Woonclub
Betaalbaar wonen

3

• Stap 4: Geniet van je daguitstap of vakantie.

Rap Op Stap
Betaalbaar op vakantie

4

DigiDrempel
Digitale hulp

