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De rode draad dit jaar binnen De Lage Drempel was over
het thema 'Gezondheid'. Na een periode waarin we als
maatschappij gevangen werden door de komst van een

vreselijk virus, beseffen we nu maar al te goed het nut van
een toegankelijke gezondheidzorg. De toegang tot het

medische veld, eetgewoontes, beweging,... en vele andere
aspecten van het thema 'Gezondheid' kwamen in 2022 aan
bod. Tijdens het jaar hebben we voornamelijk gefocust op

toegang tot tandzorg gezin dit een groot probleem is in
Mechelen.

 
Met behulp van de ervaringen, vragen en oplossingen die

aan bod komen tijdens de verschillende activiteiten,
forums en doenderdagen hopen we een signaal te kunnen

geven aan de huidige maatschappij. 
 
 
 
 

J A A R T H E M A  G E Z O N D H E I D



M O N D Z O R G

Mondhygiëne en mondverzorging zijn onderwerpen dat
vaker terugkomen binnen het thema 'Gezondheid'. We
stuurden Christianne op pad om een antwoord te krijgen op
de volgende vraag: 

Als iemand zijn/haar tanden wil laten herstellen
zoals een tandprothese, stifttanden of kronen,... Kan

het OCMW hier dan voor tussenkomen?  

Ja, het OCMW kan hierin tussenkomen maar dit is uiteraard
afhankelijk van het gezingsinkomen. 
Ten eerste moet er bij de mutualiteit worden nagevraagd voor
hoeveel zij gaan tussenkomen. 
Ten tweede moeten er verschillende offertes gevraagd worden bij
tandartsen om de herstellingen uit te voeren. 
Het OCMW kan dan, na beslissing van de Raad, de eigen opleg
betalen. 

Belangrijk is wel dat het hier gaat om een uitzonderlijk
hulpgeld! Dat wil zeggen dat het geen automatisch recht is
maar het een individuele beslissing is die afhankelijk is van de
situatie. 

Bedankt Christianne 
om dit voor ons uit te zoeken!



G E S P R E K J E  M E T  E E N
H U I S A R T S

In de dagen voor Kerstmis
lopen de praktijken van de
huisartsen vol. Ze draaien
overuren en geen klein
beetje. 

Griep, RSV, Covid reizen
door onze streken. Toch
maakt Dr. Riffi Abdellatif
tijd voor ons. We zijn geen
patiënten wel De Lage
Drempelaars. 

Bovendien doet hij dat met een warme glimlach en een
spontaan jongensachtige blik. Hij zegt de Lage Drempel te
kennen, hij vervoerde wel eens bezoekers van of naar een
feest. 

De aanleiding is simpel, ‘gezondheid’ was het jaarthema
2022 van De Lage Drempel en daar hoort een gesprekje
bij met een arts. We beloven het niet langer te trekken dan
10 minuten én we houden er ons aan. Maar wel met
moeite. Aangename man. 

Myriam kent de vragen die ‘het Forum’ suggereerde uit
haar hoofd.

 Daar gaat ze! 



Wie is Dr. Riffi? 
Wel, ik ben nu bijna 22 jaar huisarts in Mechelen. Ben geboren
en getogen Mechelaar, als kind speelde ik altijd in ‘den
Botaniek’. Ik ging naar school in het Scheppers en later
studeerde ik geneeskunde aan de VUB in Brussel, werkte in
een ziekenhuis en startte daarna als huisarts. Ik heb wat van
alles gedaan, was ook spoedarts, gaf les aan de VUB in het
kader van een doctoraat en werkte ook in de preventieve
kinderzorg. Maar het voornaamste blijft toch huisarts zijn. 

Wat maakt een dokter een goede dokter? 
Ik denk een dokter die luistert naar de mensen, geduld heeft
en die altijd attent blijft voor de kleine details. Iemand die
mensen ook graag ziet, menselijk blijft. Je kan intelligent zijn
maar als je de mensen niet graag ziet, geen empathie hebt
dan gaat het niet lukken. Samengevat: goed luisteren, details
zien, empathisch zijn en de mensen graag zien. 

Wat maakt een dokter een minder goede dokter? 
Overwerk, soms maak je extreem lange dagen en zolang je
gezond bent gaat dat nog. Dat wordt moeilijker naarmate je
ouder wordt. Daardoor raken dokters ook soms een beetje
uitgeblust. Probleem daarbij is dat je blijft voortdoen omdat je
niet anders kunt. Je hebt niet veel vervangers waar je een
patiënt kan naar doorverwijzen. We hopen dat de overheid zo
snel mogelijk een oplossing vindt, dat er artsen kunnen
bijkomen. Zeker in het Mechelse, dat weten de mensen van de
Lage Drempel ook wel, zijn er een aantal artsen met grote
praktijken die de komende jaren met pensioen gaan.
Bovendien hebben de meeste artsen in Mechelen een
patiëntenstop. 



IHoe is dat tekort van artsen eigenlijk gekomen? 
Destijds werd een toelatingsexamen ingericht om de instroom
van studenten geneeskunde te beperken. In de jaren 60 en 70
waren er teveel artsen en dat was niet goed voor de
gezondheidszorg want die gingen dan dingen doen die
misschien niet altijd wetenschappelijk onderbouwd waren, of
dingen om geld te kunnen verdienen. Daarom heeft men de
instroom beperkt maar nu zitten we aan de andere kant van
de slinger en heeft men te weinig artsen. Om een huisarts op
te leiden moet je rekenen op 10 jaar voor je daar effect van
ziet. Mensen willen ook niet meer werken zoals wij gedaan
hebben, 16 uur per dag werken. Dat is begrijpelijk maar dan
moet je per arts die wegvalt bijna 2 artsen hebben ter
vervanging.
  
Wat vindt u van de huidige patiënten rechten? 
Ik denk dat die goed zijn, redelijk uitgebreid zijn maar nog niet
voldoende gekend zijn. Heel wat artsen kennen de patiënten
rechten niet. Recht op vrije keuze van artsen, ja probleem is de
patiëntenstop, recht op informatie, ja mensen krijgen
informatie ook al is deze negatief, rechten als er complicaties
zijn bij een operatie in het ziekenhuis, die rechten zijn
misschien niet altijd heel duidelijk omdat mensen met een lage
sociaaleconomische status niet altijd de juiste weg kennen,
minder hun rechten kunnen laten gelden omdat ze
bijvoorbeeld de juiste weg of een advocaat niet kennen. 
Arme mensen zijn rapper ziek en leven minder lang dan rijke
mensen. Dat klinkt een beetje cliché-achtig maar het is ook
wetenschappelijk bewezen. Mensen die hoger opgeleid zijn,
met een betere levenskwaliteit  gaan ook langer leven in het
algemeen. 



Wat is uw nieuwjaarswens voor de gezondheid van
mensen met armoede ervaring? 
Wij rekenen geen remgeld aan maar voor mensen met
een klein budget, zijn het vooral de ziekenhuiskosten en
medicatie die soms heel zwaar kunnen doorwegen. Als je
een chronische ziekte hebt en onderzoeken moeten
ondergaan dan kan dat oplopen tot een paar honderden
euro’s per maand. Dat is voor sommigen niet meer
haalbaar. Ik merk ook hoe snel mensen hun
ziekenhuisonderzoeken gaan uitstellen om financiële
redenen. Gezondheid komt zo op de tweede plaats.
Eigenlijk is gezondheid geen dienst maar een basisrecht,
dat zou gratis moeten zijn. Ook ziekenhuis zouden geen
winst mogen nastreven. Als ik naar mezelf kijk, ik kom ook
uit de arbeidersklasse, mijn vader was een arbeider. Dus
ik weet wel wat het betekent om het niet heel breed te
hebben.  

Bedankt voor het fijne gesprek! 
Graag gedaan!



B E D A N K T  D A E V Y !
W E L K O M  L O R E  E N  M A T T H I A S

Na 4 jaar coördinator van
De Lage Drempel te zijn,

heeft Daevy gekozen voor
een nieuw avontuur!

 
Lore neemt zijn rol over

en heeft veel zin om alles
in goede banen te leiden!

Ook Matthias zal ons
team versterken als

groepswerker.
 



T A L E N T E N L A B  

Lore, Jinthe, Anne-Marie en Rani gingrn samen met de
kinderen van het talentenlab op bezoek bij Tivoli. Hier

ontdekten ze wat het werk van dierenverzorgers allemaal
inhoudt en mochten ze de dieren aaien in de knuffelweide. 



I N T E R V I E W  F R A N S

Tuin-en cultuurvrijwilliger Frans De Wachter 

Frans, wanneer ben je hier in De Lage Drempel begonnen als
vrijwilliger en wat was uw motivatie ? 

In 2019 ben ik hier
binnengerold via Cani van
Steun op Maat, die mij kende
als voorzitter van de Mechelse
Cultuurraad. Ik ben daarnaast
ook al 33 jaar Mechelse
stadsgids… Ik heb hier toen
twee rondleidingen gegeven als
stadsgids, één voor de
vrijwilligers en één voor de
bezoekers; dit beviel me zeer. Ik
ben dan regelmatig komen
‘invallen’: helpen bij de
voedselbedeling,
winterrommelmarkt
paaspakketten
 en ontmoetingsnamiddag. 

 Ik hoorde dat ze nog op zoek waren naar een tuinvrijwilliger
samen met Luc, en ik dacht : dat is iets voor mij, ik heb nogal
groene vingers!  Met Luc klikte het goed, vorig jaar hebben we
de eerste keer de tuinbakken samen gedaan.Sinds dat de
drempel terug open is, ben ik hier ook kleinkunstconcertjes
beginnen organiseren. 



Wat zijn nog je toekomstplannen als vrijwilliger in de
drempel? Waar zie je zelf nog verbeteringen? 

Het kan natuurlijk altijd beter… maar als de
mogelijkheden er zijn, en er zit potentieel in de mensen
hier, dan kan er veel. De mensen in armoede hier zijn hét
kapitaal van de organisatie. Personeel en vrijwilligers én
budget zijn nodig, maar alles staat of valt met de
motivatie van de bezoekers zelf. Ik zie ook veel inzet hier,
zowel in de moestuinbakken als bezoekers die
ingeschakeld worden als vrijwilliger, bij Rap op Stap of de
woonclub. 

Een klein maar belangrijk
puntje dat nog beter kan,
is de netheid hier. In de
tuin of in de zaal mag het
wel iets meer opgeruimd
zijn, maar dat hangt
natuurlijk samen met
verantwoordelijkheid
opnemen! Dat laten we de
tuiniers ook doen die hun
eigen moestuinbak
moeten onderhouden…



En verbeteringen voor jezelf? 

Ik wil mij meer inzetten om
kunst en cultuur ‘naar de
mensen ‘ te brengen. Naast
samen naar een theaterstuk of
concert buitenshuis te gaan,
breng ik cultuur ook ‘binnen’ in
de Drempel. Veel van de
mensen hier gaan nooit zèlf
naar een concert of
comedyvoorstelling (alleen
financieel gaat dat al moeilijk),
maar door hier dit te
organiseren als
huiskamerconcertjes (bvb.
Roekie, Ennk, …)pikken ze dit
toch op. En zo wordt de
drempel naar activiteiten
buitenshuis hopelijk ook iets
lager. 

Ook bezoekers hier naar het
pas opgerichte cultuurcafé in
het Arsenaal is een belangrijke
taak. 
Ook het buitenpodium kadert
in dit idee : samen met de
technische school TSM wordt
een podium in de tuin
gemaakt voor kleine
optredens…We gaan dit ook
feestelijk inhuldigen, misschien
met een klein festivalleke ??
Misschien worden we hier een
soort ‘woodstock aan de Dijle’
(lacht)

Dat is heel veel! 
 

Ja, maar ik let wel op mijn grenzen, ik wil mijn engagement
binnen de limieten houden, ik ben flexibel en beschikbaar
voor als het nodig is, maar ik zet mij niet vast op een bepaalde
dag, tenzij voor het tuinwerk.

 
Dit klinkt echt als een passie…

 
Uiteindelijk doe je het toch voor de mensen… Mijn drijfveer is:

blijven voortdoen en blijven creatief denken… Zonder veel
budget maar met veel creativiteit en goede samenwerking kan

je veel bereiken! 



Wat is je ultieme wens voor De Lage Drempel?

Ik zou het eerder een ‘motto’ noemen, waar iedereen moet
naar leven, namelijk: Wees verwelkomend!! Verwelkom
iedereen die hier binnenkomt, dat hij/zij zich direct thuis voelt!
Nu zie ik soms nog een te hoge drempel! 

Dit voelde ik ook toen ik hier de eerste keer binnenkwam…
De eerste stap is de moeilijkste! 

Ja, maar daar kunnen we aan werken! Door te zeggen tegen
de mensen: zet u erbij, drink een tasje koffie, luisteren naar de
mensen… 
Mensen komen niet zomaar naar hier, ze komen omdat ze het
nodig hebben! Ze kunnen zich hier thuis beginnen voelen als
ze zich onder ‘gelijkgezinden‘ bevinden, als ze voelen: met die
en die kan ik babbelen, die en die begrijpt mij…Ze kunnen hier
ook dingen beginnen doen: crea, tuinieren, …
Iedereen heeft talenten, we moeten mensen terug in een
positieve spiraal brengen, en hun eigenwaarde laten stijgen!  

Bedankt aan Frans
en Myriam voor dit

leuke gesprek! 



S I N T E R K L A A S F E E S T

Het sinterklaasfeest was weeral een succes voor groot en klein! 

Bedankt aan alle
vrijwilligers en stagiairs
die geholpen hebben!



 M O P P E N H O E K J E

Een man heeft net een vinger laten
amputeren. Hij vraagt aan de dokter:
“Kan ik nu piano spelen dokter?’ De
dokter antwoord: “Natuurlijk, geen
probleem!’ Waarop de man blij zegt:

“Wow, dat is geweldig! Dat kon ik voor
de operatie niet!”

Komt een man bij de
dokter. "Tijd niet gezien",

zegt de dokter.
Waarop die man

antwoordt: "Dat kan wel
kloppen, ik ben een tijd

ziek geweest."

Adam en Eva wandelen door
het paradijs. Plots vraagt

Eva: “Adam, hou je nog van
mij?”, waarop Adam

antwoordt: “Ja natuurlijk,
van wie anders?”



Dit Drempelkrantje werd gemaakt door bezoekers Myriam
Menten, René Croonen, Christiane Kerremans en Herman
Van Goubergen samen met vrijwilligers Wim Husken, Luc
Vandervorst en Roger Van Hoof en coördinator Daevy
Amerlynck. Stagiaire Rani Van Steenwinkel verzorgde de 
lay-out. Met dank ook aan sponsor Orde van den Prince
Mechelen voor het drukwerk.
 
 
Wil jij ook meeschrijven aan het volgend nummer ?  
 Heb je een scherpe pen of neem je graag foto's? Sluit
dan aan bij het drempelkrantje!
Geef een seintje aan Lore, Matthias of aan vrijwilligers
Luc en Roger. 


