Steun op Maat

Contact:
De Lage Drempel vzw
Onze-Lieve-Vrouwestraat 43
2800 Mechelen
Tel: 015 34 43 77
E-mail: steunopmaat@delagedrempel.be
www.delagedrempel.be
www.facebook.com/delagedrempel

Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

14u-16.30u
14u-16.30u
gesloten
14u-16.30u
14u-16.30u
9u-12u

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 fiscaal attest op rekening

van Vlaams Netwerk tegen Armoede met de vermelding
‘Projectnummer 205 De Lage Drempel’ BE86 8939 4407 0450.

Welzijnsschakels
samen sterkt

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

Wat is Steun op Maat?
Steun op Maat is een buddy-werking die op een laagdrempelige
manier ondersteuning biedt aan kwetsbare gezinnen met kinderen
tussen 0 en 12 jaar. Steun op Maat geeft diverse ondersteuning aan
het hele gezin. Dit kan door als buddy de ouder(s) sociaal en
administratief te ondersteunen, een luisterend oor te bieden,
samen met de kinderen een uitstap te maken, de kinderen te
helpen bij schoolwerk, enz.
Anderzijds organiseren we ook groepsbijeenkomsten en
activiteiten waarbij ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten
en hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Steun op Maat is een werking van De Lage Drempel vzw
De Lage Drempel is een armoedevereniging 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:
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Steun op Maat
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• Gezinsondersteuning

Taken gezinsbuddy
Een gezinsbuddy bezoekt het kwetsbare gezin bij hen thuis (of op
een neutrale plaats). Hiervoor kan de buddy minimum enkele uren
per maand vrijmaken. De buddy is een bondgenoot van het gezin
gedurende max. 1 jaar. De buddy is discreet, heeft empathie en
oordeelt niet. De buddy kan ook zijn eigen grenzen aangeven.
Je wordt ook ondersteund via persoonlijke coaching, intervisie en
bijscholing. Je krijgt een intake, een vrijwilligersverzekering, een
vrijwilligersovereenkomst en een engagementsverklaring tussen
gezin en buddy.

Taken vrijwilliger kinder-en ouderwerking
Als ondersteuner van de groepsactiviteit kan je goed met groepen
werken met ouders en kinderen van verschillende leeftijden en
herkomst. Je kan je vrijmaken op woensdagnamiddag of
zaterdagnamiddag. We doen voorleesactiviteiten,
knutselnamiddag, uitstappen, kinderyoga, dans, talentenlab, ...
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Woonclub
• Betaalbaar wonen

Rap Op Stap
• Betaalbaar op vakantie
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DigiDrempel
• Digitale hulp

