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gebracht. Een vzw, waarvan de 

statuten in het Staatsblad ge-

publiceerd werden, kwam op 3 

juni 2019 tot stand. Vanaf dat 

moment konden we met zoveel 

mogelijk vrijwilligersenergie 

een duurzame werking verder 

uitbouwen. We zochten en von-

den een locatie, weliswaar 

tijdelijk. 

In de maanden voorafgaand 

aan de opening vergaderden en 

brainstormden heel wat vrij-

 

Op maandag 16 september 

2019 werd het TEJO-huis in de 

Verkortingstraat 5 in Leuven, 

in aanwezigheid van de pers, 

feestelijk geopend. Het rood-

blauwe TEJO-lint werd doorge-

knipt en de genodigden bezoch-

ten het huis. In de namiddag 

werden de eerste jongeren 

ontvangen. Aan dit historisch 

moment ging een korte en zeer 

intensieve periode vooraf.  

Op initiatief van Luc Deneffe en 

Luc Witters werd op 23 januari 

een eerste vergadering voor 

de opstart van TEJO Leuven 

georganiseerd. Een 25-tal vrij-

willigers waren aanwezig. 
 

Het Leuvense project is een 

burgerinitiatief en het 14de 

TEJO-huis in Vlaanderen.  
 

Staatsblad 
 

Na deze opstartvergadering 

bleef het aantal vrijwilligers en 

hun engagement groeien en 

meer vorm krijgen. Ook juri-

disch gezien werd alles in orde 

willigers. Zij poetsten, schilder-

den en richtten de ruimtes in. 

Alles werd in het werk gesteld 

om de jongeren een warme 

ontvangst te geven en hen 

professionele hulp te kunnen 

geven. 

De zoektocht naar onthaalme-

dewerkers, therapeuten en 

andere vrijwilligers die onder-

steuning geven op vlak van 

communicatie, fundraising en 

logistiek verliep voorspoedig. 
 

Vrijwilligers  
 

Op dit moment zijn een 60-tal 

vrijwilligers actief: 28 thera-

peuten, 14 onthaalmedewer-

kers en een team van een 18-

tal vrijwilligers die andere 

taken opnemen. De openings-

uren werden, gezien de grote 

vraag, uitgebreid naar 4 dagen  

per week: maandag, dinsdag en 

donderdag van 16 tot 20 uur en 

woensdag van 13 tot 20 uur.  
 

Een half jaar een luisterend oor voor jongeren 

 

Globale doelstelling 

TEJO Leuven wil aan alle jongeren tussen 10 en 20 jaar individuele therapeutische hulp kunnen bieden op het moment dat zij er nood aan 

hebben, onmiddellijk, anoniem, gratis, op een voor hen bereikbare plaats en in een warme omgeving. Deze dienstverlening gebeurt op 

vrijwillige basis door professionele therapeuten en onthaalmedewerkers ondersteund door een multidisciplinair team.  

 

Hoofddoelstelling 

De hoofddoelstelling is de jongeren in een vroeg stadium weer op weg helpen, vertrouwen geven en hen deblokkeren uit hun vastgelopen 

situatie. Immers, 80% van de depressies op latere leeftijd ontstaat in de puberteit. Elke jongere krijgt een vaste vrijwillige professionele 

therapeut. Ze ontmoeten elkaar één keer per week of per twee weken. De therapeuten werken kortdurend (ca. 10 gesprekken) vanuit 

hun eigen therapeutisch denkkader. Indien nodig verwijzen we door naar een tweede- of derdelijnsvoorziening.  

Ondanks corona blijven onze 

vrijwilligers TEJO open hou-

den met telefoon, mail, chat 

of videogesprek. Bedankt! 
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Vrijwilligerswerking en interne organisatie van TEJO Leuven 

werking van TEJO Leuven te 

bekostigen; 

 de vrijwilligers met betrek-

king tot de locatie: zij zetten 

zich in voor het onderhoud en 

de uit te voeren klusjes. 

 

Stuurgroep 

 

De stuurgroep zorgt voor de 

interne afstemming bij het 

organiseren van de dagelijkse 

werking. In de stuurgroep zit-

ten onder andere vertegen-

woordigers van de vrijwil-

ligersgroepen én de leden van 

de raad van bestuur.   
 

Algemene vergadering 

 

Alle actieve vrijwilligers maken 

deel uit van de Algemene Ver-

gadering (A.V.). Zij zijn allen 

ook stemgerechtigd . Indien er 

actieve vrijwilligers zijn die 

niet op regelmatige basis wil-

len participeren  aan  de ver-

gadering, dan kunnen zij opte-
ren om afstand te doen van 

hun stemrecht. 

De algemene beleidslijnen van 

De medewerkers van TEJO 

Leuven zijn vrijwilligers die 

zich inzetten voor de zorg voor 

psychisch kwetsbare jongeren. 

 

Zij onderschrijven de missie en 

de waarden van TEJO Leuven 

en ondertekenen hiervoor een 

vrijwilligersovereenkomst, het 

document met betrekking tot 

de missie en de privacy verkla-

ring. Hierbij gaan zij een enga-

gement aan van minimum 1 

jaar.  

 

De vrijwilligers maken deel uit 

van vo lgende groepen:  

 de onthaalmedewerkers: zij 

zorgen voor het warm onthaal 

van de jongeren; 

 de therapeuten: zij werken 

met de jongeren en voeren de 

gesprekken; 

 de vrijwilligers communica-

tie: zij maken TEJO bekend aan 

de jongeren, de organisaties 

en het brede publiek; 

 de vrijwilligers fundraising: 

zij zetten zich in om de nodige 

fondsen te verwerven om de 

de vereniging worden in deze 

algemene vergadering vastge-

legd en opgevolgd. De algeme-

ne vergadering is een beslis-

send orgaan.  

 

Raad van Bestuur 

 

De Raad van Bestuur is bij de 

stichting van de vzw samenge-

steld uit drie mensen. 

In de volgende maanden zal de 

stuurgroep een voorstel opma-

ken over hoe de Raad van Be-

stuur en het dagelijks bestuur  

en/of stuurgroep zich in de 

toekomst zullen verhouden .  

 

Het TEJO café 

 

Alle vrijwilligers worden periodiek uitgenodigd op het TEJO 

café. Het doel van deze informele informatieavond is om aan 

alle vrijwilligers de gelegenheid te geven om elkaar beter te 

leren kennen, te zorgen voor verbinding met elkaar, dezelfde 

taal te spreken en ervaringen uit te wisselen .  

Op elke bijeenkomst wordt er tevens een interessant thema 

aangesneden dat daarna kan verdiept worden.  
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Het merendeel van onze jonge-

ren komt uit Leuven of onmid-

dellijke omgeving, maar heel 

wat jongeren komen van ver-

der. Sommige van hen stude-

ren in Leuven. Ten oosten van 

de as Lier – Mechelen –  

Leuven zijn er (nog) geen  

TEJO-huizen. We ontvangen 

jongeren afkomstig uit heel de 

wereld, maar jongeren met 

Belgische roots zijn ruim in de 

meerderheid (89%). Telkens 

één jongere komt uit Frankrijk, 

Polen, Duitsland, Rusland,  

Marokko, Irak, Ethiopië, Burun-

di, Nepal, Tanzania en Congo. 

 

Van waar? 

Hoe? 

Een kwart van de jongeren 

vindt de weg naar TEJO op 

eigen initiatief, een kwart 

wordt verwezen door familie of 

vrienden, 34% komt op advies 
van professionelen (school, 

CLB, JAC, huisarts, psycho-

loog). Soms komen die  

verwijzers of andere vertrou-

wenspersonen mee op  

gesprek, op eigen initiatief of 

op uitnodiging van de thera-

peut. Dat gebeurt echter altijd 
in samenspraak met de      

jongere.  

 

moeilijke situaties om te gaan 

terug te vinden, zodat ze weer 

op eigen kracht verder kunnen.  

Voor een eerste afspraak 

springen jongeren vaak ge-
woon binnen. Na dat eerste 

gesprek maakt meer dan de 
helft een nieuwe afspraak. 
Vaak hebben ze twee tot vijf 

gesprekken. Sommige begelei-
dingen duren langer, maar 

zelden meer dan de limiet van 

tien gesprekken. 
 

De vragen waarmee jongeren 

langskomen, gaan over zowat 

alles in hun leefwereld: rela-

ties, pesten, angsten, depres-

sieve gevoelens en suïcidege-

dachten, slapeloosheid, rouw 

of verwerking van echtschei-

ding….  

De therapeuten proberen met 

hen hun kijk op zichzelf en hun 

situatie te veranderen. Ze hel-

pen hen hun sterktes om met 

Waarom? 

Wie? 

Op 12 maart, na bijna 6 maand 

werken, vonden 145 jongeren 

de weg naar TEJO Leuven. Eind 

januari verwerkten we de be-

schikbare kwantitatieve gege-

vens over de eerste honderd 

jongeren die bij TEJO Leuven 

aanklopten tussen half sep-

tember en half januari. Ze ge-

ven een voorlopig beeld van 

wie de jongeren zijn die we nu 

bereiken. 

Meisjes vragen gemakkelijker 

hulp dan jongens (80% vs. 

20%). We bereiken vooral 15- 

tot 18-jarigen (44%) en jonge-

ren van 18 jaar of meer 

(35%). Weinig jongeren zijn 

minder dan 12 jaar. De leeftijds-

grens (10 – 20 jaar) wordt maar 

zelden overschreden. 

De meeste jongeren 

volgen secundair 

onderwijs (55%) of 

hoger onderwijs 

(29%). Werkende 

jongeren vinden maar zelden de 

weg naar TEJO.  

Enkele cijfertjes... 
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Getuigenissen 

Hey  Hey  Ho  TEJO 

Als kind kreeg ik voortdurend 

de waarde mee ’Het Belang van 

de Belangeloosheid’, er voor 

anderen zijn, hen helpen zon-

der dat je hiervoor iets terug 

mag verwachten. 

Hoe zou het anders kunnen dat 

ik een beroep koos waarin 

kwetsbare mensen helpen het 

hoofddoel was. Maar daar 

werd ik voor betaald. Dus niet 

zo belangeloos. 

Sinds september werk ik als 

vrijwilliger bij Tejo Leuven en 

krijgt mijn engagement als 

therapeute een andere wen-

ding. 

Het voelt zo bijzonder als je het 

voorrecht hebt om samen met 

de jongeren het verschil te 

kunnen maken door hen op het 

spoor te zetten naar een 

(hopelijk) gelukkiger en zinvol-

ler leven. 

Hier ben ik blij en dankbaar 

om. Dit brengt een surplus 

‘Geluksgevoel’ in mijn leven. 

 

Dus toch niet zo ‘Belangeloos’. 

 

Merci Tejo! 

Therapeut Lies Een aanmelding via e-mail 

Ik ben Ward* en ik ben 15. Ik 

heb het gevoel dat ik heel wat 

problemen heb en dat ik bij 

niemand terechtkan. Dat maakt 

dat ik soms heel boos word. Ik 

heb mezelf soms niet onder 

controle.  

De relatie met mijn ouders is 

niet goed. Ze begrijpen me niet. 

Ik heb veel stress. Ik heb al 

twee jaar een depressie en 

kreeg van de huisarts sinds 

kort antidepressiva voorge-

schreven. Ik heb niet het gevoel 

dat die werken. Ik word er al-

leen misselijk van.  

Ik sta op de wachtlijst van een 

crisisopvang, maar men zegt 

dat dat nog lang kan duren. 

Ik zou graag met iemand pra-

ten. Ik hoop dat jullie tijd kun-

nen maken voor mij. Ik kan na 

school langskomen. Kan ik snel 

een afspraak krijgen ? Ik heb 

het echt nodig want ik ben op.  

*Ward is een fictieve naam  

Onthaalmedewerker Magda 

komen. Ze hebben het pro-
bleem kunnen plaatsen en van 
de therapeut tips gekregen om 
ermee om te gaan. Met de 
boodschap: "Als het blijft aan-
slepen of het probleem zich 
opnieuw stelt, kom dan zeker 
terug!" We hebben hen tot nog 
toe niet teruggezien. 
 
 
Dan denk je: dit is echt zinvol 
werk! Als Tejo niet be-
stond ,zou het alsnog moeten 
uitgevonden worden.  

Een jongere die de eerste keer 
bij Tejo binnenkomt, heel geslo-
ten, met angst in de ogen of 
(nog erger, vind ik) met een 

lege blik, en die na een aantal 
weken binnenkomt met een 
open blik en zelfs kan glimla-
chen: dat heb ik meer dan eens 

zien gebeuren. Het lukt niet 
altijd natuurlijk, maar het lijkt 
mij toch een meerderheid 
waarbij je de positieve evolutie 
fysiek ziet.  
Of die keer dat er een jong 
koppeltje binnenkomt, 16-17 
jaar: ze hebben in het weekend 
thuis iets meegemaakt waar-
mee ze geen weg kunnen en 
dat dreigt tussen hen beiden te 
komen staan. Ze willen graag 
met iemand spreken. Ze kun-
nen onmiddellijk terecht bij een 
therapeut en na één gesprek 
hoeven ze niet meer terug te 
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Een jongere vond zijn kracht terug in TEJO, ouders getuigen 

Deze mail kwam toe op het 

TEJO-onthaal. We vroegen de 

ouders of we dit mochten de-

len. 
 

“Beste vrijwilligers/sters 
van TEJO, 
  

Het is een beetje een anonieme 
manier, maar via deze weg 
willen we jullie toch uitdrukke-

lijk danken 
voor jull ie 
inzet en enga-
gement. 
  
Vorige week 
kregen we een 
brief van onze 
14-jarige doch-
ter, nadat ze 

een aantal gesprekken achter 
de rug had bij TEJO. Het heeft 
haar duidelijk deugd gedaan 
om alles eens op een rijtje te 
kunnen zetten en het naar ons 
te verwoorden.  
  
Wij waren wel verrast - we 
hadden het signaal tot dan toe 
niet opgepikt en we wisten ook 
n ie t  van het  bestaan 

van  TEJO. Maar we waren ook 
blij verrast, omdat ze jullie zelf 
had gevonden én omdat ze 
door jullie zo goed was opge-
vangen. Ze had de badge 
"trots" gekozen - en dat von-
den wij ook :-) 
Uiteraard zullen we ook iets 
aanvangen met dit signaal - we 
gaan verder aan de slag via 
gezinsbegeleiding. 
  
Bij deze dus, wil graag onze 
bijzondere dankjewel overma-
ken aan het hele TEJO-team. 
Jullie leveren fantastisch en 
erg waardevol jongeren die het 
nodig hebben (en we zijn er 
ons goed bewust van dat er 
jongeren met noden zijn die 
nog van een geheel ander kali-

ber zijn dan die van onze doch-
ter). 
Keep up the good work - jullie 
hebben er bij deze twee (drie) 
supporters bij ! 
  
Ten slotte - het hemd is nader 
dan de rok - wil toch ook een 
bijzonder bedankje doorgeven 
aan de begeleider/vrijwilliger 
in kwestie!!  
  
 Met warme groeten,  
x en x 
de ouders van x 

 

 PS: een meer praktische uiting 

van onze steun zal volgen via 

de knop op de website”  

 

Lisa* is een meisje van 11 dat gepest wordt 

Lia is een meisje van 11. Ze zit 

in het zesde leerjaar. Ze komt 

op advies van het CLB naar 

Tejo, samen met haar mama. 

Er is een therapeut vrij en dus 

kunnen ze onmiddellijk een 

eerste gesprek hebben. Lia 

vertelt dat ze erg gepest wordt 

en niet meer naar school wil. 

De volgende keer wordt Lia 

door mama afgezet en vindt 

het gesprek plaats tussen Lia 

en de therapeute. Na een 5-tal 

sessies maakt Lia een tekening 

van zichzelf en schrijft eronder 

wat ze denkt. Lia heeft tijdens 

de voorbije sessies een aantal 

vaardigheden geleerd.  Ze leert 

praten tegen haar ouders en 

klasjuf over wat ze voelt en 

ervaart. Via rollenspel ontdekt 

ze ook de moeilijkheden van de 

persoon die haar pest. Ze 

wordt zelfzekerder en kan zich 

in de sessies op een creatieve 

manier uiten: tekenen en rol-

lenspel. Na 7 sessies vinden Lia 

en de therapeute dat het niet 

meer nodig is om de therapie 

verder te zetten.  Na drie 

maanden komt Lia nog eens 

terug omdat ze zich weer on-

veilig voelt met een andere 

persoon. Ze heeft dan weer 

drie sessies waarin ze de ver-

worven vaardigheden verste-

vigt.  

Lia maakt een tekening en 

vraagt om die in het TEJO-huis 

te mogen ophangen. Ze vindt 

het ook goed dat we haar 

verhaal en tekening ge-

bruiken om aan anderen 

uit te leggen wat TEJO 

voor jongeren kan bete-

kenen.  

Lia* is een fictieve naam 

 

“Meisje wordt gepest maar trekt zich 

daar niets van aan en luistert muziek 

op haar lievelingsplek en speelt met 

haar huisdier” 
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TEJO Vlaanderen inspireert TEJO Leuven 

en 17 jaar (ca. 60%),  de groep 

ouder dan 18 jaar neemt toe 
(ca. 30%) en ongeveer 10 % is 

jonger dan 13 jaar. De jongeren 

zijn van diverse origine, 20 % 

is buiten België geboren. 
 

Actuele noden 
 

Naast de kernfunctie van indi-

viduele therapeutische hulp-

verlening blijft TEJO  in zijn 
pioniersfunctie zoeken naar de 

juiste, innovatieve hulpverle-
ning die aansluit bij de actuele 
noden van de jongeren. In Ant-

werpen wordt sinds 2018 

groepstherapie TEJO PLUS 

voor 18- tot 22-jarigen aange-

boden. Andere mogelijkheden 

zijn een aanbod met betrekking 

tot mindfulness en een actieve 

ervaringsgerichte groepstrai-

ning ‘Rots  en Water ‘ .  

Elk TEJO-huis  bepaalt zelf of 

het naast de individuele thera-

pie ook een ander programma 

aanbiedt. 
 

Sociale beweging 
 

Vanuit zijn  signaalfunctie wil 

TEJO meer en meer de aan-

dacht vestigen op een attitude-

bewustwording in de omgang 

met jongeren met meer ruimte 
en positieve aandacht voor 
hen. Doel is dat ze zich oprecht 

gehoord en ondersteund voe-
len door volwassenen, zodat op 

termijn minder jongeren thera-
pie nodig hebben.  We geven 

vorm aan een sociale beweging 

die, in dialoog met de andere 
actoren uit de jeugdhulpverle-

ning, de juiste omstandigheden 
creëert waarin jongeren zich 

kunnen ontplooien tot gezonde 
volwassenen. 

Mevr. Ingrid De Jonghe heeft in 

2010 TEJO opgericht in Ant-

werpen. Het 10-jarige bestaan 

van TEJO  zou gevierd worden 

op 13 maart 2020, maar moest 

geannuleerd worden door de 

coronacrisis. 

Ondertussen zijn er 14 TEJO-

huizen in Vlaanderen, gelokali-
seerd in alle provincies, behal-

ve voorlopig in Limburg. 

De TEJO-huizen - elk met een 

eigen autonome werking - wor-
den  overkoepeld door TEJO 

Vlaanderen.  

Vanuit TEJO Vlaanderen wordt 
samen beslist  wat er nodig is 

om de kwaliteit van het thera-

peutisch proces te waarborgen 
en om de vrijwilligers in hun 

intrinsieke motivatie te blijven 

ondersteunen. De TEJO-huizen 

zijn een inspiratiebron voor 

elkaar.  
 

Jongeren deblokkeren 
 

TEJO zet hoofdzakelijk in op zijn 

kernfunctie: het aanbieden van 

onmiddellijke, laagdrempelige, 

therapeutische hulpverlening 

aan jongeren tussen 10 en 20 

jaar, kortdurend, anoniem en 

gratis. De dienstverlening ge-

beurt door professionele the-

rapeuten op vrijwillige basis. 

De therapie heeft als hoofd-
doelstelling de jongeren te 

deblokkeren en hen opnieuw in 

hun kracht te zetten. Op die 

manier komt TEJO preventief 
tegemoet aan dringende hulp-

vragen zodat de probleemsitu-

atie niet verder escaleert en 
de jongeren in een vroeg stadi-

um worden geholpen. 

 
Tussen  10 en 20 jaar 
 

TEJO-huizen in heel Vlaanderen 
ontvangen kinderen en jonge-

ren tussen 10 en 20 jaar. 65 % 
daarvan zijn meisjes, 35 % zijn 

jongens. Per leeftijdscategorie 

is de grootste groep  tussen 13 

Vrijwilligers 
 

Ingrid De Jonghe  gaf een aan-

zet  in 2018 met haar boek 

Verlies ze niet – een pleidooi 

om anders om te gaan met 
jongeren.  

Dat thema wordt scherper 
gesteld naar aanleiding van de  

viering van het 10-jarig  

bestaan.  
In 2019 werden in alle TEJO-

huizen ruim 2.500 jongeren 
begeleid, waarvan ruim 1.800 

jongeren voor de eerste keer 
bij TEJO aanklopten. Ongeveer 

700 jongeren waren reeds  bij 

TEJO in begeleiding. De 14  TE-

JO-huizen samen kunnen reke-

nen op 474 vrijwilligers 

(professionele therapeuten, 

onthaalmedewerkers en ande-

re vrijwilligers).  
De koepel TEJO Vlaanderen wil 

zijn  aanbod voor de jongeren 

verder toegankelijk maken  

door bijkomende TEJO-huizen  

op te richten. 



 

Tejo-krant van 15 maart 2020  7 

De werking van Tejo Leuven is maar mogelijk dank zij jullie steun.  

 

 

Wil je mee onze werking financieel ondersteunen? 

Dat kan zonder fiscaal attest: dank voor elke gift op  

BE10 7333 4444 4404 - BIC: KRED BE BB  

Met fiscaal attest kan je storten via het FONDS VRIENDEN VAN TEJO,  

beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40€ per jaar geven aanleiding  

tot een belastingvermindering van 45%.  

Dank voor elke gift op BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1  

met gestructureerde mededeling ***018/0890/01550***  

Tejo zoekt nieuw huis 

Zoals bekend is de huidige loca-

tie van het TEJO-huis tijdelijk. 
Verwacht wordt dat na de  

zomervakantie de werking ver-

dergezet zal worden op een 

andere locatie. We zijn op zoek 

naar een huis op een niet te 

opvallende locatie, bij voorkeur 

binnen de Leuvense ring.  
We hebben zeker nood aan een 

onthaal- en wachtruimte, vier 

gesprekslokalen en een grotere 

ruimte voor groepen of verga-

deringen.  

Heb je een idee of kan je ons in 

contact brengen met eigenaars 
van een geschikt pand?  

S t u u r  e e n  m a i l t j e  a a n  

info.leuven@tejo.be of signaleer 

het aan één van de vrijwilligers.  

Hartelijk dank! 

een bijzondere (huwelijks-) 

verjaardag of  ter gelegenheid 

van een belangrijke mijlpaal in 

hun leven.   

Het ontstaan en de werking 

van TEJO Leuven was nooit 

mogelijk geweest zonder de 

vrije tijd, de energie en het 

enthousiasme en inzet van 

onze vrijwilligers.  
 

1000 maal dank aan al diege-

nen die zich hebben ingezet en 

dit ook zullen blijven doen in de 

toekomst. Het is hartverwar-

mend om te kunnen vaststellen 

dat vele sympathisanten ons 

aanmoedigen en ons desgeval-

lend ook financieel een duwtje 

in de rug geven.  
 

Aangezien TEJO Leuven een 

burgerbeweging is en niet 

behoort tot de gesubsidieerde 

sector, moeten wij zorgen voor 

eigen centjes. 

Hierbij onze uitzonderlijke dank 

aan de stad Leuven, De Wissel, 

de organisatoren van acties in 

het kader van de Warmste 

Week, Welzijnszorg en de spon-

tane burgers die een vrije gift 

hebben gestort. 

Zeker ook diegenen 

die het initiatief 

nemen om aan hun 

genodigden te vra-

gen een bijdrage te 

storten voor TEJO 

Leuven, en dit ter 

gelegenheid van 

mailto:info.leuven@tejo.be
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Praktische informatie  

Makkelijk te bereiken: 

15 minuten vanaf het station langs Maria-Theresiastraat en 

Vesaliusstraat 

8 minuten vanaf Grote Markt via Naamsestraaat 

Bus 1 of 2, halte Sint-Kwintenskerk Naamsestraat of ringbus 

600, halte Naamsepoort 

Parking H.Hartziekenhuis, Naamsestraat 105 

TEJO Leuven VZW  

Verkortingstraat 5 ●  3000 Leuven ●  0472 602 603 

info.leuven@tejo.be  ●   meer info: www.tejo.be   

en              ●  vanaf september 2020 vind je  

ons wellicht op een  ander adres  

Openingsuren: 

maandag, dinsdag en donderdag van 16u tot 20u 

woensdag van 13u tot 20u 

v.u: Luc Deneffe, Tervuursevest 110, 3000 Leuven Ondernemingsnummer 0727698453   RPR Leuven  

therapeutische begeleiding • gratis •  onmiddell i jk • kortdurend 
anoniem • met of zonder afspraak  • 10 tot 20 jaar  


