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D E  L A G E  D R E M P E L

JAARTHEMA: GEESTELIJKE GEZONDHEID



Inleiding
2021 stond in teken van het jaarthema geestelijke gezondheid. Elk jaar
kiezen we een thema waarrond onze werkgroepen en vormingen
georganiseerd worden. Een ideaal thema in tijden van een pandemie waar
sociaal contact niet altijd vanzelfsprekend was en eenzaamheid wel eens
de kop op stak. Daarbuiten werden onze jaarlijkse activiteiten uiteraard ook
nog georganiseerd, al moest dit soms erg aangepast worden onder invloed
van corona (hierover meer in het eerste puntje). Toch hebben we ook dit
jaar geprobeerd om zo veel mogelijk onder veilige omstandigheden en met
de nodige maatregelen te organiseren. 

Buiten het organiseren van activiteiten zijn we dit jaar ons gestart met het
hernieuwen van onze visie en missie. Dit deden we samen met bezoekers,
vrijwilligers, bestuur en personeel.

In dit jaarverslag kan je een samenvatting vinden van de activiteiten,
vormingen, werkgroepen en deelwerkingen: 

 
 
 

Invloed van de pandemie
Het jaarthema

Themawerkingen 
Beleidswerkingen

Basiswerking: 
Ontmoeting 
Laagdrempelige activiteiten

Vormingen
Deelwerkingen

Inhoud
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2.

3.

4.
5.

 
 
 



Forum
Vorming 

Buitenactiviteiten en 
tentoonstellingen

Kinderwerking 
Paasontbijt (afhaal- 

formule)
Voedselbedeling 
Ligo-opleidingen

INVLOED VAN DE PANDEMIE

De Lage Drempel ontsnapte niet aan de coronacrisis, dit zorgde voor de nodige
aanpassingen in ons programma.  Er wordt kort opgesomd wat we in deze periode
wel en niet organiseerden.

In januari '21 werden er geen activiteiten in en rond De Lage Drempel georganiseerd
omwille van de hoge besmettingsgraad. Wel was er in die maand
bureaupermanentie door het personeel. Mensen konden er met vragen terecht.
Van februari tot mei werd er in beperkte groepen van 4 tot 10 personen weer
afgesproken. Dit gebeurde meestal in de buitenlucht om alles veilig te laten
verlopen. 
Enkele activiteiten werden in de mate van het 
mogelijke weer opgestart. Hiernaast zijn enkele
activiteiten opgelijst die vanaf februari weer 
konden doorgaan. Bij vergaderingen en overleg
probeerden we ook om zo veel mogelijk 
mensen  online te laten aansluiten.

Vanaf midden juni was De Lage Drempel drie 
dagen per week open om daarna in september 
weer vijf dagen per week van start te gaan. Zo
 kwam de normale werking traag maar gestaag
weer op gang.

Opvallend was dat tijdens de corona-periode veel minder vrijwilligers werkzaam
waren in De Lage Drempel. Daarnaast waren er uitzonderlijk meer individuele
hulpvragen zowel life als via de telefoon. Deze hulpvragen hadden betrekking op
onder andere: administratieve zaken, digitale vragen of de nood aan een luisterend
oor. Gemiddeld kregen we zo'n 57 hulpvragen per maand binnen.



Geestelijk gezondheid in 
coronatijden: signalen verzamelen
Toegang tot diensten 
mutualiteiten/vakbonden: signalen
verzamelen
Terugkoppeling GBO-werking 
Mechelen (2x)

Themawerking toegang tot 
diensten-GBO (jaarthema)

 

HET JAARTHEMA:
THEMAWERKINGEN EN BELEIDSWERKINGEN

Plandag eenzaamheid
2x inplannen en voorbereiden van 
het herdenkingsmoment 
Herdenkingsmoment eenzame 
overledenen (6/11)

Themawerking eenzaamheid
 

Wat is cultuur en vrijetijd?
Inplannen van cultuur en vrijetijd in 
DLD (2x)
Feedback aan Mechelse cultuurraad

Themawerking cultuur en 
uitstappen

 

82 deelnemers bereikt 

Symposium: 'geen armoede in mijn 
boekentas graag!'

 

Armoede is geen individuele schuld, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. 
We zien namelijk heel wat mensen die inspanningen leveren om hun situatie te
verbeteren, maar hier niet in slagen omdat er nog heel wat misloopt in de
samenleving zelf. Het is door samen te werken dat we de strijd tegen armoede
kunnen aangaan. In de themawerkingen verzamelen we getuigenissen en ervaringen
van mensen met armoede-ervaring. Deze bundelen we en gebruiken we als
gesprekstof om in dialoog te gaan met de samenleving, beleid en partners.

Beleidswerking bereikte 25
unieke mensen met armoede-

ervaring 

Beleidswerking bereikte 15
unieke mensen zonder

armoede-ervaring  



Moving identity: tentoonstelling
Uitstap Hanswijkbasiliek
Natuurwandeling Mechelsbroek
Fotozoektocht
Bezoek gerestaureerde Rubens in de Dijlekerk
Expo Fake News in de dossin kazerne
Kunstuur
Bankwandeling veerkracht

Brugge
Oostende
Leuven 
Dendermonde
Aalst
Herentals

Boudewijn Seapark (88 deelnemers)
Beringen-Mijn (38 deelnemers)

Ontmoetingsruimte: 3 tot 5 halve dagen per week open met gemiddeld 15-20
bezoekers per dag. Ze komen naar de ontmoetingsmomenten voor koffie en een
babbel.
Culturele uitstappen: voornamelijk tijdens het eerste deel van het jaar deden we
culturele uitstappen met een kleine groep. Zo konden de bezoekers wel activiteiten
doen, maar was het veilig voor iedereen.

Ontdekkingstroefuitstappen: Elke uitstap leerden we een andere organisatie in het
armoedeveld kennen, daarna verkenden we de stad door de ogen van een bewoner.

Grote bus-uitstappen

 

BASISWERKING: ONTMOETING EN 
LAAGDREMPELIGE ACTIVITEITEN



BASISWERKING: ONTMOETING EN 
LAAGDREMPELIGE ACTIVITEITEN

Stadstuinieren (moestuinbakken): elke maandag
Crea-atelier
Toneelgroepje met Par Hazard: 5 contactmomenten 

Sinterklaasfeest
Uitstap naar de bibliotheek en spelotheek
Samen schaatsen
Samen naar de film
Halloweenfeest
Arts in the mix (3-daagse voor kinderen rond verschillende kunstvormen)
Talentenlab: het ontdekken van talenten via 8 verschillende hobby’s in
samenwerking met aanbieders in Mechelen
Gezinswerking: activiteiten met ouders en kinderen werd opgestart in november
onder impuls van de nieuwe groepswerker. (elke woensdag)

Ateliers

Voedselbedeling (elke vrijdag: 30 bezoekers per week)

Activiteiten voor gezinnen (en kinderen)

Winterrommelmarkt: samenwerking met bezoekers en vrijwilligers ten voordele van
De Warmste Week. 

 



VORMINGEN

Fit in je hoofd
Smartphone voor beginners
Computer voor beginners
Computer voor gevorderden
Pc-banking voor beginners
Pret met de gazet

QR-codes scannen
WhatsApp
Videobellen
Phishing

Zelfontplooiing in crisistijd
Omgaan met stress in hulpverlening
Droombord maken
Vorming mutualiteiten
Zukzuk en Hoplr

Langlopende vormingen via LIGO

Digitale vormingen (2u)

Thema geestelijke gezondheid

Vorming rond vaccinaties



PARTNERS DE LAGE DREMPEL

Advies en ondersteuning 
Doorverwijzen 
Samenwerking in interne en externe projecten: vormingen,
cultuur en vrijetijd, zoektocht naar wonen, Dag van het verzet
tegen armoede, ...
Sponsoring 

Bedankt aan alle partners voor...



DEELWERKINGEN

40-tal spaarders

210 boekingen via rap op stap

RAP OP STAP

Uitstappen, vakanties en jeugdkampen voor

mensen met een klein budget.

Nieuw project: vakantieverdieners; spaarformule

voor daguitstappen en korte vakanties

Enquête rond digitale inclusie 

Digitale opleidingen (korte opleidingen)

215 hulpvragen beantwoord

DIGIDREMPEL
Ondersteuning bij digitale hulpvragen

Nieuw project: digitale outreacher. 

25 steunrelaties: 18 buddy’s en 13 stagiaires

(bereik ongeveer 118 personen)

Opstart voor gezinswerking op woensdag

STEUN OP MAAT

Buddywerking voor gezinnen met kinderen

tussen 0 en 12 jaar
Opstart vanaf juli: 49 clienten

Samenwerking met het Sociaal Huis, CAW en

Welcom in Mechelen

WOONCLUB

Nieuw project: ondersteuning bij het zoeken naar een

huis op de privémarkt


