Jaarverslag TEJO 2019
TEJO heeft zich dit jaar opnieuw hoofdzakelijk ingezet op haar kernfunctie: het aanbieden van
onmiddellijke, laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar,
kortdurend, anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op
vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in
hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat
de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium worden geholpen. TEJO
biedt jongeren een warme plek waar er naar hen wordt geluisterd en waar er kortdurend met hen wordt
gewerkt vanuit het eigen therapeutisch denkkader van de therapeut. TEJO draagt hiermee bij tot het
oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Elk TEJO-huis
is makkelijk bereikbaar te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en is enkel open buiten de
schooluren en in het weekend.
TEJO ontvangt kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar, 65 % daarvan zijn meisjes, 35 % zijn jongens.
Per leeftijdscategorie merken we dat de grootste groep zich bevindt tussen 13 en 17 jaar (+/- 60%) de
groep ouder dan 18 neemt toe (+/- 30%) en ongeveer 10 % is jonger dan 13 jaar. We ontmoeten
jongeren van diverse origine, 20 % is buiten België geboren.
We werken nauw samen met scholen en CLB’s en ontvangen via hen de meeste jongeren (25%), verder
komen jongeren bij ons terecht samen met hun ouders of een ander familielid (25%), 35% komt bij ons
terecht via andere instanties zoals het JAC, ook huisartsen, jeugdbrigade, bijzonder jeugdzorg enz.
15 % komt op eigen houtje naar TEJO.
De problematieken van de jongeren (zowel jongens als meisjes) blijven van dezelfde aard. Toch merken
we dat we hoe langer hoe meer zwaardere problematieken behandelen zoals bijv. automutilatie en
suïcide(gedachten). De meest gestelde problemen zijn van relationele aard, daarnaast kampen ze ook
met verwerking van de (v)echtscheiding, depressieve klachten, een negatief of afwezig zelfbeeld,
(levens)stress, faalangst, verwerking van een trauma, angstklachten, agressiebeheersing, enz.
Omwille van de wisselwerking die er bestaat tussen de betrokken partijen contacteert TEJO, indien
nodig, de directe omgeving van het kind (ouders, familie, school) gedurende de begeleiding en is er
sprake van mediatietherapie.
Naast onze kernfunctie van individuele therapeutische hulpverlening blijven we in onze pioniersfunctie
zoeken naar de juiste, innovatieve hulpverlening die aansluit bij de actuele noden van de jongeren. In
Antwerpen bieden we sinds 2018 groepstherapie TEJO PLUS voor 18 tot 22 jarigen waarover verder
meer. In Brasschaat wordt er gewerkt met mindfullnesss.
Vanuit haar signaalfunctie wil TEJO meer en meer de aandacht vestigen op een attitudebewustwording in de omgang met jongeren met meer ruimte en positieve aandacht voor hen. Doel is
dat ze zich oprecht gehoord en ondersteund voelen door volwassenen, zodat op termijn minder
jongeren therapie nodig hebben. We geven vorm aan een sociale beweging die, in dialoog met de
andere actoren uit de jeugdhulpverlening, de juiste omstandigheden creëert waarin jongeren zich
kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen.

1

De TEJO-organisatie is eenvoudig, soepel en samenwerkend met een beperkte administratie. TEJO
Vlaanderen wil met zijn groeiend netwerk van TEJO-huizen (Antwerpen, Gent, Mechelen, Turnhout,
Lier, Kortrijk, Brugge, Brasschaat-Schoten-Kalmthout, Oostende, Roeselare, Ieper en Leuven aantonen
dat onmiddellijke, kortdurende therapeutische aanpak in de eerste lijn werkt en nodig is in Vlaanderen
en gans België.
We willen onze dienstverlening ter beschikking stellen van alle jongeren in Vlaanderen omdat elke
jongere recht heeft op hulpverlening wanneer hij/zij er nood aan heeft.
AANTAL JONGEREN bij TEJO IN VLAANDEREN zie pag. 12
In 2019 hebben onze professionele vrijwilligers 2528 (vs 2380 in 2018) jongeren begeleid in 14 TEJOhuizen (stijging van 6,2%). Hiervan waren 1833 jongeren voor de eerste keer bij TEJO, 695 jongeren
waren al in begeleiding of waren vroeger al eens bij TEJO geweest. Het aantal intakes is hiermee status
quo gebleven tegenover 2018, toen waren er 1846 intakes.
AANTAL VRIJWILLIGERS
Het aantal vrijwilligers op 31-12-2019 was +/- 474 verspreid over 14 TEJO-huizen bestaande uit
professionele therapeuten, onthaalmedewerkers en administratieve medewerkers.
Aantal vrijwilligers per TEJO-huis: Antwerpen: 97, Gent: 59, Mechelen: 36, Turnhout: 28, Lier: 23,
Kortrijk: 24, Brugge:35, Brasschaat-Schoten-Kalmthout: 53, Oostende: 25, Roeselare: 29, Ieper: 23 .
DE VERDERE GROEI VAN TEJO IN VLAANDEREN
De TEJO-werking in Vlaanderen blijft uitbreiden. TEJO Brasschaat-Schoten opent een derde
antennepunt in Kalmthout op 18 juni 2019. Op 23 januari gaat in Leuven de eerste vergadering door
voor de oprichting van een TEJO-huis in Leuven met een 40-tal geïnteresseerden. Negen maanden
later, op 16 september is TEJO Leuven een feit. Tegen het einde van het jaar, hebben reeds 80 jongeren
de weg naar het huisje gevonden, een bewijs dat de nood hoog is. In Limburg zijn er nog steeds
opstartende initiatieven. Ondertussen is de stad Hasselt betrokken en hopen we ook daar in 2020
concreet een TEJO-huis te kunnen openen. De vzw TEJO Brussel is nog steeds op zoek naar een huis in
Brussel. Er is dit jaar een meeting geweest met schepen van openbare ruimte Ans Persoons. Ze
beloofde actief mee te zoeken.
DE WERKING VAN TEJO IN VLAANDEREN
Sinds 14 mei 2018 bestaat de overkoepelende vzw TEJO-Vlaanderen. We ontmoeten elkaar 4 x per jaar
in de raad van bestuur die is samengesteld met alle voorzitters van de TEJO-huizen om de
gezamenlijke missie en visie van TEJO in gans Vlaanderen uit te bouwen, de verbondenheid tussen de
verschillende TEJO-huizen te behouden en de beweging vorm te geven. Daarnaast komen we 5 x per
jaar samen met vertegenwoordigers van alle TEJO-huizen in het TEJO-forum om de inhoudelijke
kwesties zoals het jongerendossier, het therapeutisch proces, de opleidingen enz. samen te bespreken.
Zowel in het forum als in de raad van bestuur wisselen we ‘best practices’ uit om te groeien als lerende
organisatie. We vergaderen afwisselend in Gent en in Antwerpen. We kiezen voor een autonome
werking van elk TEJO-huis maar we treden gezamenlijk als één TEJO naar buiten. Vanuit TEJO
Vlaanderen beslissen we samen wat er nodig is om de kwaliteit van het therapeutisch proces te
waarborgen en om onze vrijwilligers in hun intrinsieke motivatie te blijven ondersteunen. We zijn
daarbij een inspiratiebron voor elkaar.
In 2019 is de Ingrid De Jonghe gestart met de ‘Tour de Flandres’ en woont ze een rvb bij in elk TEJOhuis.
DAGELIJKSE WERKING VAN TEJO
Alle TEJO huizen hebben een raad van bestuur en sommigen ook een dagelijks bestuur voor een vlotte
operationele organisatie, ook op vrijwillige basis. We organiseren intervisie en supervisie en
organiseren kwalitatieve, professionele opleidingen. We kunnen voor specifieke kwesties beroep doen
op externe deskundigen: kinder- en jeugdpsychiaters, een advocate en een interculturele
bemiddelaarster.
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INDIVIDUELE THERAPIE (10 tot 20 jaar)
Jongeren kunnen een afspraak maken of tijdens de openingsuren binnenstappen. Ze krijgen een vaste
therapeut die kortdurend (10-tal sessies) met hen werkt vanuit zijn/haar eigen denkkader. Ze zien
elkaar 1 x per week of 1 x per 2 weken, afhankelijk van de planning van de therapeut en de problematiek
van de jongere.
Bij TEJO hebben jongeren geen toestemming van de ouders nodig. We werken anoniem, dat wil
zeggen dat we alleen voornaam en geboortedatum noteren. Indien nodig, wanneer de problematiek te
ernstig is, verwijzen we door naar een Centrum Geestelijke Gezondheid.
GROEPSTHERAPIE 18+
TEJO blijft binnen haar labofunctie of pioniersfunctie zoeken naar innovatieve hulpverlening die een
antwoord biedt op de noden van jongeren. Vanuit onze ervaringen binnen TEJO maken we kennis met
heel wat jongeren die ons aangeven er 'alleen' voor te staan op hun 18de levensjaar. Ze voelen zich
onvolwaardig en hebben onvoldoende tools om 'veerkrachtig' te zijn in tal van omstandigheden die
deel uitmaken van het volwassen leven. Ze worden geconfronteerd met eenzaamheid en dreigen uit te
vallen. Daarom zijn we in Antwerpen van start gegaan met groepstherapie voor 18 tot 22 jarigen. Er is
immers hoge nood aan specifieke hulpverlening voor jongeren op de transitieleeftijd.
Wij bieden hen via groepstherapie een veilig kader, met afgesproken spelregels, waarin ze zich vrijelijk
leren uiten en inzien wat dat met henzelf en hun leeftijdsgenoten doet. De focus ligt op interpersoonlijk
leren en het ervaren van catharsis, groepscohesie en identificatie, het leren omgaan met existentiële
thema’s, hoop leren kennen en ervaren.
De groep bestaat uit 6 tot 12 personen. Het traject bestaat uit 10 wekelijkse sessies van 1,5u. Om de
groepsveiligheid en –binding te kunnen garanderen, is de deelname niet vrijblijvend en vragen we een
engagement tot het bijwonen van alle sessies. Na drie maanden is er telkens een nieuwe instroom van
leden mogelijk, de anderen kunnen blijven indien ze dat wensen.
Deze TEJO-groepstherapie is (net als de individuele therapie) laagdrempelig, anoniem en gratis en
wordt gegeven door professionele therapeuten op vrijwillige basis.
We stellen vast dat we de jongeren een bijzondere houvast bieden in een vertrouwelijke omgeving.
In 2019 hadden we drie groepen parallel op maandagavond.
ROTS EN WATER TRAINING
Naast individuele therapie bieden we in Antwerpen ROTS EN WATER aan, een actieve
ervaringsgerichte groepstraining die jongeren leert hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen zonder de
controle over zichzelf te verliezen zodat ze steviger in hun schoenen staan. We werken hiervoor met
vrijwillige geaccrediteerde TEJO-trainers.
CULTUURSENSITIEVE ZORG IN EEN THERAPEUTISCHE CONTEXT
Binnen TEJO ontvangen we jongeren uit diverse culturen, met diverse achtergronden, ook nietbegeleide vluchtelingen met traumatische ervaringen, opgedaan zowel in hun thuisland als tijdens hun
vlucht. Onze therapeuten moeten in de eerste plaats inzicht verwerven in de interculturele en
migratiemechanismen. Cultuursensitieve zorg vraag een specifieke methodiek en aanpak. We willen
hiervoor een draagvlak creëren zodat het in elk TEJO-huis een duurzame verankering krijgt. We
vragen per TEJO-huis 2 therapeuten, die zich voor een langere periode willen engageren en elkaars
klankbord kunnen zijn. Ze kunnen zich dan de visiemethodiek eigen maken en in elke plaatselijke
TEJO-werking er de aandacht op blijven vestigen.
We organiseren hiervoor 3 vormingsdagen zowel in Antwerpen als in Gent. De opleidingen worden
gegeven door Ann Huybrechs, Ludmilla Moons, Annelies Huybrechts en Mohammed Chatouani
We kopen voor alle TEJO-huizen het ‘Kleurrijke Maatzorg’ – Een plan van aanpak (vzw De Touter)
(Inge Jacobs; Jamal El Boujddaini & Naima Annouri).
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OPLEIDINGEN BIJ TEJO
Binnen ons vrijwilligersbeleid hechten we veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling van onze
mensen. Daarom organiseren we op regelmatige basis gratis opleidingen (dankzij een projectsubsidie)
die alle vrijwilligers mogen/kunnen volgen. Alle opleidingen worden georganiseerd in Antwerpen, Gent
en soms ook in West-Vlaanderen zodat de verplaatsingen eerder beperkt blijven. Iedereen mag
aansluiten op het moment en de plaats die hem/haar passen.
- Kort Oplossingsgerichte Therapie deel 1, 2, 3
- Recht en Deontologie
- Suïcidepreventie en opvang van een jongere in crisis
- Fout gedrag en emotieregulering deel 1, 2
- Traumabehandeling op maat van TEJO deel 1 en 2
- Zeg het met Duplo deel 1, 2
- Beads of life
- Gesprekstechnieken voor het onthaal
- Sociale kaart.
VERSPREIDING VAN HET TEJO-GEDACHTEGOED
We willen graag dat alle jongeren in Vlaanderen weten dat er een
TEJO-huis bestaat waar ze onmiddellijk terecht kunnen als ze er
nood aan hebben. Daarom hebben we in 2016 een eerste graphic
novel in eigen beheer uitgegeven: ‘Emma. Nu ik hier toch ben’.
In 2018 hebben we een tweede TEJO-strip gemaakt die opnieuw
de leefwereld van Emma en haar vrienden van klas 4C schetst.
‘Hoe het verder ging met Emma & Co? Dat het zo niet langer
kan’. Centrale thema’s zijn zelfbeeld en identiteit, omgaan met
zieke ouders, solidariteit, vooroordelen, radicalisering, de
zinloosheid van wraak, seksuele geaardheid, de waarde van
vriendschap, de leegheid van social media. Op school maken de
leerlingen kennis met het vak burgerschap waarin ze leren elkaar
te aanvaarden en te respecteren en waaruit altruïsme als iets heel
gewoons groeit.
De strip is bijzonder geschikt om te gebruiken in de lessen
burgerschap, godsdienst, zedenleer, ethiek, etc. Er is opnieuw
een pedagogische bundel beschikbaar, een kant- en klare
lesvoorbereiding voor het 3de jaar ASO, TSO, BSO, die je kan downloaden via de website www.tejo.be.
Hij wordt uitgegeven door Pelckmans Pro.
In 2019 ontvangen we een projectsubsidie voor de druk en distributie van de strip op 12.000 ex. We
sturen 1 exemplaar naar alle scholen (800), samen met de pedagogische bundel. De scholen kunnen 1
pakket van 20 exemplaren gratis bestellen (400 pakketten). De strip is op een mum van tijd uitverkocht.
CREATIE VAN AUDIOVISUEEL MATERIAAL
Wederom dankzij een projectsubsidie hebben we een campagnefilmpje over TEJO gemaakt, gericht
naar jongeren. We kunnen het posten op alle social media kanalen als YouTube, Instagram en
Facebook en op onze website zodat het makkelijk kan worden gedeeld en we tot een maximaal bereik
komen. We hebben hiervoor samengewerkt met Sarah Van Dale van Sarazon Creative in Brugge.
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NIEUWE WEBSITE
TEJO blijft groeien. We hopen in 2020 aanwezig te zijn in elke Vlaamse provincie. In onze
bereikbaarheid en communicatie naar jongeren, maar ook naar de ouders, de hulpverleners en de
sponsors toe, bleek de nood aan een nieuwe professionelere website. We willen communiceren op
maat van de jongeren, met videofilmpjes, links naar Facebook en Instagram, een aantrekkelijke
nieuwspagina en een duidelijke doneerknop. Op 13 maart 2019 lanceren we met trots de nieuwe
website.

WERVING VAN THERAPEUTEN
Dankzij een nieuwe vrijwilligster is er ruimte voor een gestructureerde werving van therapeuten. We
voeren alle therapieopleidingen met contactpersonen op in onze database, en schrijven hen aan. Ingrid
De Jonghe en Lieve Van Boxem kunnen nu tal van lezingen geven in gans Vlaanderen om therapeuten
te motiveren een klein stukje van hun vrije tijd te besteden aan het geven van therapie bij TEJO.
We maken ook gebruik van social media kanalen als Facebook en Instagram met korte videofilmpjes
die we maken met onze eigen therapeuten. We vragen hen ook om in hun eigen netwerk therapeuten
te motiveren om bij TEJO therapie te komen geven. We plaatsen vacatures op vrijwilligerssites, we
schrijven de alumni-netwerken en de beroepsverenigingen aan.
WEDSTRIJDEN
TEJO heeft opnieuw deelgenomen aan De Standaard Solidariteitsprijs met een advertentie
ontworpen door Koen Browaeys. We werden jammer genoeg niet genomineerd.

Stad Gent reikte voor de 4e keer de Jong & Wijs Prijs uit, om mensen
en organisaties in de kijker te zetten die zich inzetten om van Gent
een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken. TEJO Gent werd dit
jaar als winnaar gekozen in de categorie organisatie.
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GROTE PRIJS VOOR OPVOEDING
Op 16 oktober ontvangt Ingrid De Jonghe de Grote Prijs voor Opvoeding van het Fonds Filson Steers
Mariman, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds bekroont elke twee jaar een persoon
in Vlaanderen die zich op een uitzonderlijke manier inzet voor de opvoeding van kinderen of jongeren
met een prijs ter waarde van 60.000 euro. Herman Dams, jeugdrechter in Antwerpen, heeft Ingrid
voorgedragen.
De prijsuitreiking vond plaats in hetPaleis, met lezingen van Cathy Berx, juryvoorzitter Bruno Van
Obbergen, professor Nady Van Broeck, Ignace Van Doorselaere, Herman Dams, ervaringen van een
TEJO jongere, haar therapeute en een onthaalmedewerkster. Fien Sabbe praatte alles aan elkaar. De
muzikale omkadering gebeurde door le Temps du Mois. Het werd een warme, mooie avond met
familie, vrienden, vrijwilligers, contacten uit het hulpverleningsveld enz.

INGRID DE JONGHE DRAAGT DE TITEL VAN BARONES
Sinds 21 juli 2018 mag Ingrid De Jonghe zich officieel barones noemen. Op 13 november mocht ze op
het Paleis officieel haar adellijke titel en wapenschild in ontvangst nemen in de aanwezigheid van haar
familie.
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AMBASSADEURS VOOR TEJO
Sinds dit jaar mag TEJO met trots, Thomas Leysen, Herman Van Goethem, Peter Adriaenssens, Els
Dottermans en Christine Mussche tot haar ambassadeurs rekenen.

TEJO GENT BESTAAT 5 jaar
TEJO Gent was op 22 november 5 jaar actief in Gent. Dat vierden we in de Kazematten in Gent.
In de namiddag gingen we van start met een ‘Samen hebben we impact in Gent’ sessie. We hebben
onze ecosysteem-partners bijeen gebracht voor een worskhop rond de uitdaging: hoe kunnen we ervoor
zorgen dat Gent een plek is waar onze jeugd zich over 5 jaar veerkrachtiger, sterker en graag gezien voelt?
Daarna mochten we genieten van de pakkende theatermonoloog ‘What is Love?’, van een maaltijd
bereid door nieuwkomers die steun vinden bij vzw De Rode Lotus en van heerlijke dansbeats.

10 JAAR TEJO
Op 13 maart 2020 bestaat TEJO 10 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan. We hebben een
werkgroep samengesteld met mensen uit enkele TEJO-huizen en uit het werkveld. Met deze avond
willen we onze bewegingsfunctie ‘officieel’ lanceren: we willen een attitudeverandering in de
maatschappij teweegbrengen, één met meer solidariteit voor jongeren en voor elkaar. We beogen dat
iedereen die avond naar huis gaat met het engagement dat we met zijn allen meer oog zullen hebben
voor wat er rondom ons gebeurt, zowel naar jongeren toe als naar volwassenen. We doen een warme
oproep naar meer altruïsme zodat op verloop van tijd minder jongeren therapie nodig hebben.
We willen een breed maatschappelijk draagvlak creëren, dus we nodigen breed maatschappelijk uit in
gans Vlaanderen: leerkrachten, CLB’s, reguliere jeugdhulpverlening, jongeren, ouders, jeugdbeweging,
organisaties die met jongeren aan de slag gaan zoals Kras, Habbekrats etc… en uiteraard, de TEJO
vrijwilligers. Provinciehuis Antwerpen 13 maart 2020 – 18.00u.
REIZENDE TENTOONSTELLING – START MAAGDENHUIS ANTWERPEN
In navolging van de beweging zullen we in september 2020 een tentoonstelling opzetten in het
Maagdenhuis in Antwerpen (voormalig weeshuis en nu museum). Daarna zal de tentoonstelling
rondreizen in gans Vlaanderen. De thema's zijn rechtspositie van jongeren, persoonlijk welzijn en
hulpverlening. Doelgroep zijn scholen, jongeren, ouders, leerkrachten, professionelen, het middenveld;
We willen de ganse samenleving sensibiliseren.
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SUBSIDIES EN FUND RAISING
Sommige TEJO-huizen worden in hun werking ondersteund door de stad of gemeente waarin ze
gevestigd zijn. Daarnaast starten we actief met fundraising naar bedrijven toe met de geruste-ouder
verzekering en promoten we de permanente opdrachten, zoals bijv. ‘TEJO Gent zoekt 500 Gentenaars’,
ter gelegenheid van hun 5de verjaardag.
Voor 2018-2019 ontvingen we voor onze organisatie in Vlaanderen opnieuw een éénmalige
projectsubsidie van Minister Vandeurzen – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Daarnaast ontvingen we nog tal van giften (klein én groot) van verschillende private schenkers of
verenigingen. Ze betekenen allemaal evenveel voor ons, maar de lijst zou te lang worden…
Dank aan de jarigen die hun verjaardagscadeau aan TEJO schonken….HARTELIJK DANK AAN
IEDEREEN.
Fonds vrienden van TEJO
TEJO Vlaanderen heeft het FONDS VRIENDEN VAN TEJO opgericht,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds zal TEJO
ondersteunen in haar vrijwilligerswerking en in het verder uitdragen en
verspreiden van het TEJO-gedachtegoed. Giften vanaf € 40 per jaar
geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45%.
Crowdfunding op het Gingo platform
Gingo is het crowdgiving platform van Bank Degroof Petercam, 100%
gewijd aan sociale projecten. Je kan hiermee vanaf 1 € een kwalitatief
sociaal project steunen. Alle projecten worden gescreend door expertpartners en alle verzamelde gelden gaan integraal naar de projecten. We
zetten samen een actie op voor de opstart van TEJO Leuven. We kregen
62 dagen de tijd om € 20.000 te verzamelen.
De actie werd gelanceerd op het ‘Inspiring Ladies Event’ van Degroof
Petercam op 24 april 2019 te Londerzeel waar Ingrid De Jonghe de
werking van TEJO bracht en in debat ging met Caroline Pauwels, rector
van de VUB.
Met de QR code konden de dames rechtstreeks storten. Donateurs kregen
een fiscaal atttest via het Fonds Vrienden van TEJO.

WARMSTE WEEK
Tijdens de Warmste Week waren er maar liefst 153 acties ten voordele van alle TEJO-huizen. MERCI
aan alle organisatoren!
De Vlaamse Regering schonk dit jaar € 450.000 aan de Warmste Week waarvan TEJO € 100.000 ontving
van Minister Beke.
De Zevende Dag koos TEJO Vlaanderen als goed doel en startte een sms-actie waarbij ze 70 mokken
verloten. Ingrid was aanwezig in de studio op zondagochtend, Gert en Min hebben getuigd wat het
betekent om therapeut te zijn bij TEJO. Ingrid en Lieve mochten de cheque in Kortrijk gaan ophalen.
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LEZINGEN, STUDIEDAGEN, WORKSHOPS EN CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES
TEJO nam in 2019 opnieuw deel aan tal van activiteiten die gericht zijn op de verspreiding van het
TEJO-gedachtegoed in Vlaanderen en op het verzamelen van werkingsmiddelen. Ingrid De Jonghe, gaf
samen met Lieve Van Boxem lezingen in gans Vlaanderen. Ze namen ook deel aan studiedagen en
congressen. Daarnaast waren er ook veel ontmoetingen en contacten met partners/organisaties uit
de hulpverlening.
Voorbeelden hiervan zijn YAR Vlaanderen, Go!Onderwijs, Kras Jeugdwerk, Excentra, PEP vzw, Kristien
Verellen-we have the choice, Kennisdeling-event Venture Philantrophy bij KBS, Kind en Gezin, Safe
Space, Enchanté vzw, Studiedienst AP Hogeschool, Crosslink Pang 0-18, CAW Antwerpen - Eva
Mangelschots, Stad Antwerpen – Tom Meeuws, Davy Simons, Fons Duchateau, Indrit Belkovi, Family
Justice Center – Pascale Francken
Lezingen en studiedagen (gegeven of bijgewoond)
Trauma exposure and protocol – Interactie Academie
Compassietraining – Eric Boydens
Fondsenwerving – Fundraisers forum
The power of psychological therapy – KULeuven
Psychologenkring Antwerpen
Dag van de Cultuureducatie – Canon Cultuurcel – Vooruit Gent
Staten-Generaal GGZ – Antwerpen + follow-up meetings
Deelname met stand aan de Beurs Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp – The Shop Antwerpen
Beads of life – Interactie Academie
Het Grote Prioriteitendebat – Departement Cultuur, Jeugd & Media – Brussel
Canon Cultuurdagen – Antwerpen
Tweedaags congres - 40 jaar Vertrouwenscentrum Antwerpen
Lezing Peter Adriaenssens – Marnixkring Ieper
We make the City – Amsterdam
Brief Narrative Practices
Vlaams Congress Kinder- en Jeugdpsychiatrie
VRT news connect
Dag van de GGZ – Sint-Niklaas
Kinderrechtencoalitie – Gent
Paso Doble – Emiraatsviering Peter Adriaenssens
Werken met Influencers – Ambrassade
Studiedag Eigenzinnige ideeën en verrassende interventies bij hoogconflict na scheiding – IA
Kick-off Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke steden en gemeenten - Brussel
Deelname aan Debat "prestatiegeneratie" - KU Leuven campus Kortrijk
IROJ werkgroep 'omgaan met verontrusting'
12de Expoo Congress – ‘t Zal wel zijn
Samen naar Wonderland – Jeugdhulp Antwerpen
Ontmoeten
We ontvangen Christine Cloeck (vroeger Child Focus), Caroline Pauwels (rector VUB), Thomas Leyssen
(Voorzitter van de raden van bestuur van de KBC Groep, Mediahuis en de holdingmaatschappij Corelio
en Umicore. Hij zit eveneens de Koning Boudewijnstichting voor), Caroline Vrijens
(Kinderrechtencommissaris), Els Dottermans (actrice), Sihame El Kaouakibi (Vlaams Parlementslid),
Ignace Van Doorselaere (4F).
Ingrid heeft nog steeds goede contacten met Ashoka als Ashoka-fellow. De organisatie organiseert
regelmatig ‘drinks’ zodat de fellows elkaar ontmoeten. Ingrid neemt in juni deel aan de tweedaagse
WAF Annual Retreat en aan het Thanksgiving diner in november.
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Ingrid zetelt opnieuw in de jury van het Koningin Mathildefonds (KBS) dat financiële steun biedt aan
projecten die zich richten naar de meest kwetsbare jongeren.
Ingrid zetelt sinds dit jaar in de rvb van UAntwerpen.

TEJO IN DE MEDIA
TEJO verschijnt dit jaar opnieuw een aantal keer in de media met mooie artikels en reportages.
25 01 2019 – TEJO wil gratis therapie voor jongeren nog uitbreiden – Stamp Media
25 01 2019 – TEJO zwaait oprichter TEJO Brugge uit – Brugs Handelsblad
12 03 2019 – De eenzaamheid van de jongeren anno 2019 en het recht op een onbezorgde jeugd! Canon Cultuurcel
21 03 2019 – Mindmap Ingrid De Jonghe - Magazine UAntwerpen.
24 04 2019 – Yannick worstelde jarenlang met zelfverminking – Humo (Vermelding TEJO)
18 06 2019 – Dat het zo niet langer kan – Interview met Ingrid De Jonghe – Leren en Angst – Canon Cultuurcel
21 06 2019 – Recensie ‘Verlies ze niet’ in Psyche
15 09 2019 – Ingrid in ‘Wakker op Zondag’ naar aanleiding van de Grote Prijs voor Opvoeding
16 09 2019 - Tejo-huis Leuven geopend: jongeren die hulp zoeken kunnen er drie keer per week terecht - ROBTV
17 09 2019 - Toegankelijke hulp voor elke student – Het Nieuwsblad regionaal Leuven Hageland
17 09 2019 – Gratis Mentale zorg voor studenten – De Standaard regionaal Leuven
16 10 2019 – Ingrid DJ helpt jongeren uit de psychische nood: ‘Kinderen mogen vandaag geen kind meer zijn - De Morgen
16 10 2019 – ‘Elke jongere een therapeut? Daar geloof ik niet in’ – De Standaard
16 10 2019 – Ingrid De Jonghe van Tejo, Therapeuten voor Jongeren, krijgt Grote Prijs voor Opvoeding - GVA
17 10 2019 – De muur tussen volwassenen en andermans kinderen lijkt hoger dan ooit – Wouter Beke in De Standaard
20 11 2019 – TEJO in Karrewiet en op het Instagramkanaal NWS.NWS.NWS)
20 11 2019 – TEJO (Therapeuten voor jongeren) ziet steeds meer jongeren met nood aan therapeutische hulp! – HLN
29 11 2019 – Ingrid te gast bij Annemie Peeters in het programma Vrijdag op Klara
08 12 2019 – Ingrid te gast in de Zevende Dag naar aanleiding van de Warmste Week
15 12 2019 – Gert Kruitbosch en Min De Koninck te gast in de Zevende dag naar aanleiding van de Warmste Week
22 12 2019 – Ingrid De Jonghe en Lieve Van Boxem te gast bij de Warmste Week in Kortrijk
17 12 2019 – TEJO Antwerpen doorbreekt het taboe rond psychische problemen – Den Triangel
19 12 2019 – Opiniestuk: Burn-out dreigt bij vrijwilligers psychische jeugdzorg –Ingrid De Jonghe, Koen Browaeys - vrt nieuws
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213
385
523
536
566
600
551
548
554
494

4970

aantal jongeren
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Algemeen Totaal

Antwerpen
opstartdatum 13/03/2010

79
79

43
43

10
56
66

56
81
137

39
105
101
245

52
126
125
89
392

71
155
136
108
470

66
129
150
158
503

91
103
67
79
340

107
115
130
139
491

451

831

1116

156

213
385
523
536
648
895
1521
1768
1846
1833
10168

Totaal per jaar
Leuven
Kalmthout
Ieper
Roeselare
17/01/2018 01 09 2018 18 06 2019 16/09/2019

13
138
81
95
124

Oostende
2/10/2017

117
174
173
187
180

Schoten
15/05/2016

77
117
216
251
231
224

Brasschaat
15/05/2016

5
48
55
48

Brugge
Kortrijk
Lier
Turnhout
Mechelen
Gent
Ronse
29/09/2014 1/10/2014 25/02/2015 18/11/2015 4/01/2016 15/01/2016 15/04/2016

