
DE LAGE DREMPEL VZW
Onze-Lieve-Vrouwestraat 43
2800 Mechelen

Tel:   015  34  43  77
E-mail: delagedrempel@telenet.be

www.delagedrempel.be
Facebook: @delagedrempel

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, kookles-
sen, themagroepen, … en we zoeken vooral samen naar oplossingen 
voor concrete problemen. 

OPENINGSUREN
maandag: 14u00 - 17u00
dinsdag: 14u00 - 17u00
woensdag: gesloten
donderdag: 14u00 - 17u00
vrijdag: 14u00 - 17u00
zaterdag:  09u00 - 12u00
zondag: gesloten

Wat is De Lage Drempel VZW?

Stap mee in de digitale wereld!
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Hoe werkt de DigiDrempel?
Een team van digitale vrijwilligers begeleidt je doorheen jouw  
hulpvraag. Zo kunnen we je onder meer helpen met:

• De werking van je GSM, smartphone, tablet of laptop
• Installatie en gebruik van apps
• Vragen rond gas-water-elektriciteit, telefonie, TV, ...
• Surfen op internet
• Documenten van de gemeente opvragen en indienen
• Een afspraak maken bij de arts 
• Informatie opzoeken over trein of bus, afvalverwerking, vrije tijd, ...
• Online bankieren 
• Sociale media zoals Facebook of Instagram

We doen dit samen met jou zodat je na verloop van tijd gelijkaardige 
vragen zelf helemaal kan oplossen op onze toestellen of op je eigen 
toestel.

Wat en voor wie is de DigiDrempel?

De DigiDrempel is een project van De Lage Drempel VZW met de focus 
op digitale hulp en heeft tot doel om kwetsbare mensen en mensen met 
minder kansen gratis beter te leren werken met computer, tablet,  smart-
phone en internet. Er is voldoende materiaal beschikbaar, maar je kan ook 
je eigen apparaten meebrengen.

We bieden een persoonlijke begeleiding om je wegwijs te maken in de 
digitale wereld:

• Digitale vraag of probleem? We helpen je graag verder!
• Alles nog nieuw? Ontdek wat je ‘digitaal’ allemaal kan.
• Wil je verder oefenen op smartphone, tablet of internet?  

Kom gerust langs! 

Blijf bijleren!

We organiseren −op maat- ook korte en langere digitale opleidingen over 
onder meer:

• E-mailen
• Opzoeken op internet
• Wegwijs geraken in sociale media
• Digitale foto’s maken
• Werken met smartschool
• Kopen en verkopen op het internet
• Online bankieren

Wat doen we niet in de DigiDrempel?  
 
We kunnen je toestel niet repareren als dit defect is (bijvoorbeeld als je 
scherm gebarsten is). We leren je ook niet programmeren. We lossen geen 
technische problemen op aan jouw software en hardware. Verder hebben 
we in de DigiDrempel geen toestellen van Apple (iPhone, iPad, …) maar je 
bent welkom om deze mee te nemen als je er vragen over hebt.

Waar en wanneer kan je terecht bij de DigiDrempel?
  
De DigiDrempel is open op zaterdag van 9u tot 12u op het adres van De 
Lage Drempel VZW. Reserveren of inschrijven hoeft niet, kom gewoon  
eens langs!

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

digidrempel_A5_Flyer.indd   2 3/04/19   11:44


