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TEJO-KRANT 16 SEPTEMBER 2020 

1 JAAR TEJO LEUVEN IN CIJFERS 

 9 maanden voorbereiding 

 VZW oprichting op 3 juni 2019 

 Start op 16 september 2019  

 60 actieve vrijwilligers 

 250 sympathisanten 

 824 volgers op facebook 

 218 jongeren kregen hulp 

 1089 therapeutische gesprekken 

Wie zijn onze jongeren? Meer op p. 8 

1 JAAR TEJO LEUVEN 

Getuigenis van Julie, studente in Leuven 

“Ik hoop dat werkingen zoals TEJO nog kunnen groei-
en en dat de snelle en laagdrempelige werking ook in 
andere organisaties de ‘normale’ werking kan worden. 
Want dat maakte voor mij en waarschijnlijk voor veel 
andere jongeren die hulp nodig hebben een groot 

verschil op zo’n moeilijke momenten.” 

Meer op pagina 4 

TEJO Leuven is een pure vrijwil-

ligersorganisatie! En daar zijn 

we fier op. Het is het bewijs bij 

uitstek dat we het echt menen 

met onze opdracht. Wij engage-
ren ons ten volle en vormen 

samen een hechte groep. 

Vrijwilligersorganisaties zijn een 

hoeksteen van onze samenleving. 
Zij geven veerkracht aan de 

samenleving, ook in moeilijke 

tijden. Zij nemen taken op die 
onvoldoende door de overheid 

en de markt opgenomen 

(kunnen) worden. De toegang tot 

bepaalde vormen van engage-
ment houdt ook sociale netwer-
ken is stand, creëert er nieuwe 

en slaat bruggen tussen mensen. 
De inzet van vrijwilligers maakt 

de toegang tot de beoog-

de  dienstverlening laagdrempe-
liger en draagt bij tot een zorg-

zame samenleving.  De vrijwil-

ligers zelf hebben er zeker 

ook  baat bij. Ontmoeten, sa-

menwerken en communiceren 

met andere mensen dragen bij 

tot persoonlijke ontwikkeling. Als 
persoon zijn de vrijwilligers 

verbonden met anderen, maken 

zij  deel uit van een organisatie 

die hun inzet apprecieert en 

naar waarde schat.  

ZORG DRAGEN  

Belangrijk is ook dat de vrijwilli-

gersorganisaties ook contacten 
maken  door samenwerking 
met  (lokale) overheden, welzijns

- en gezondheidsdiensten, on-

dernemingen, onderwijs, andere 

organisaties…. 

In deze gedachtegang is TEJO 
Leuven opgericht om psychisch 

kwetsbare jongeren tussen 10 

en 20 jaar, anoniem, onmiddel-

lijk en gratis te helpen met hun 

bekommernissen, en dit via pro-

fessionele en kortdurende the-

rapie. Wij maken deel uit van 

TEJO Vlaanderen die alle TEJO-
initiatieven groepeert die ver-

spreid zijn over gans Vlaanderen 

(Antwerpen, Brasschaat, Brugge, 

Brussel, Gent, Ieper, Kalmthout, 
Kempen-Turnhout, Kortrijk, Lier, 

Mechelen, Oostende, Roeselare, 

Schoten, Goes (Nederland)). 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

We willen zorg dragen voor onze 

jongeren in een zeer belangrijke 

fase in hun leven. In deze perio-

de wordt verder de grondslag 

gelegd voor een mooie toekomst. 
Hoe vroeger ze in hun eigen 

kracht staan, des te beter ze 

kunnen bouwen aan hun belofte-

volle en mooie toekomst. 

 

Lees verder op p.2 

De kracht van  

vrijwilligerswerk   
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Vervolg van p. 1 

Kortdurende en oplossingsge-

richte therapie is hierbij onze 
krachtige aanpak. We zoeken 

samen met de jongeren naar 
oplossingen om met hun proble-

men om te gaan. Wij willen pre-
ventief tegemoet komen aan 
dringende hulpvragen zodat de 

probleemsituaties voor de jon-

geren niet verder escaleren en 
de jongeren in een vroeg stadi-

um geholpen worden. Hiermee 
willen wij ook bijdragen tot het 

oplossen van de lange wachtlijs-

ten die er heersen in de gezond-

heidszorg voor jongeren.  

Wij bieden jongeren een warme 

plek waar er naar hen geluisterd 

wordt. 

Nu bestaan we al 1 jaar in Leuven. 
In het voorbije jaar zijn we uit-

gegroeid tot een vereniging met 
een 60-tal vrijwilligers: 30 the-

rapeuten, 15 onthaalmedewer-
kers en 15 medewerkers die de 
werking ondersteunen voor ex-

terne communicatie, fundraising, 
infrastructuur en maatschappe-

lijke opdracht. Het hoeft geen 

betoog dat dit een duidelijke 
illustratie is van de kracht van 

vrijwilligerswerk!  

VERBONDENHEID 

Wij vormen een hechte groep 

van vrijwilligers die elkaar inspi-

reren. Wij proberen een warme 

organisatie te zijn ten dienste 

van jongeren. Waarden zoals 

gelijkwaardigheid, veiligheid, 
wederzijds respect en verbon-

denheid dragen we hierbij hoog 

in het vaandel. De organisatie is 

eenvoudig, soepel en samenwer-

kend met een beperkte admi-

nistratie. Het TEJO-café is vier 
keer per jaar een moment van 

verbondenheid en professionali-

sering voor het ganse team. 

Van harte, 

Linda Van Rompuy, Algemeen 

Coördinator – Bestuurder TEJO 

Leuven 

(linda.vanrompuy@TEJO.be) 

 

In coronatijd werd er even intensief samengewerkt, vaak online.  

Zonder warme handdruk, betekenisvolle blik of babbel voor en na. 

We voelen sterk het gemis.  

 

TEJO-café  

Tweemaandelijks komen alle TEJO-vrijwilligers samen in het TEJO-café.  
Het is voor onze vereniging een belangrijk moment van verbinding, samenzijn, informatie-uitwisseling en professionalisering. 

 

 22 oktober 2019: eerste TEJO-café : ‘Oplossingsgericht werken’ door Anton Stellemans 

 10 december 2019 : ‘Organisatie TEJO Leuven’, noden, verwachtingen en knelpunten 

 14 februari 2020: ‘Klinken op 2021’, ook nog even stilstaan bij de voorbije maanden 

 30 maart 2020: afgelast wegens de coronacrisis 

 26 mei 2020: thema :  'De kracht van familie-opstellingen'  door therapeute Mia Vranken 

 26 september 2020:  feesteditie 1 jaar TEJO Leuven: ‘Verbindende communicatie’ door therapeut Wim Deveen  

Heb je zin om mee te werken 

in onze organisatie en onze 

organisatie verder vorm te 

geven?  Als therapeut , ont-

haalmedewerker, vrijwilliger 

externe communicatie, fund-

raising, technische onder-

steuning infrastructuur e.d.  

Graag een e-mailtje 

naar info.leuven@TEJO.be. 

mailto:linda.vanrompuy@tejo.be
mailto:info.leuven@tejo.be
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Van bij de start van TEJO Leuven 
in september 2019 werd ik vrij-
williger-jongerentherapeut. Ik 

werk meer dan 30 jaar in de 
jeugdhulp, en doe dit met volle 

engagement. TEJO vult dit aan 
voor mij, vanuit een unieke situ-

atie, we bieden een vrijplaats 

voor jongeren. Dat is het ook 

voor mij , een vrijplaats, waar ik 

geen andere focus heb dan be-

schikbaar zijn voor jongeren. 

We ontmoeten elkaar, enkel om-

dat het kan. Er is geen opdracht-
gever, enkel dit ontmoeten. In dit 
ontdekkingsjaar met TEJO ont-

moette ik fijne, moedige jonge-

ren. Enkele voorbeelden 

AMBER  

Amber*, die gepest werd, en die 

zich door haar ouders weinig 

gezien voelde. Die zich wegcij-

ferde,  omwille van gezondheids-
zorgen van zus, en bezorgdheid 
om haar grootouders. Amber 

koos er na enkele samenkom-
sten voor om verder te kunnen. 

Ze ontdekte dat ze heel wat had 
dat ze bij zichzelf kon waarderen. 

Dat ze wederkerige vriend-

schappen had ontwikkeld, en het 

pesten achter zich kon laten, 

waar ze uit geleerd had zelf  een 
goede vriendin te zijn. Ze koos 

ervoor om haar kwetsbare stuk-
ken niet te delen met haar ou-

ders, ze besefte dat ze wel be-

grip zou krijgen, maar zag ook 

hoe hard haar ouders zich inzet-

ten voor haar zus. En ze kon 

haar ouders ook credits ge-

ven, ze ontdekte dat ze de zorg-

zaamheid van haar ouders had 

overgenomen, waar ze best te-

vreden over was. Over zichzelf, 

én over haar ouders. 

CHIDI 

Chidi* die na een depressieve en 

verregaand geïsoleerde periode 

onzeker arriveerde in een stu-

dentenstad, en moest vechten 

tegen de negatieve beelden over 

zichzelf die in zijn hoofd waren 

geplant. Die in onze contacten 

hevige pieken en dalen kon bren-

gen, en zichzelf verraste dat 

experimenteren met relaties kan 

en mag. En dat regelmatig 

‘sparren’ met therapeut, en later 

ook met vrienden helpt om niet 

verstrikt te blijven in je eigen 

hoofd. Die terug durfde inleven 
in anderen. Zoekend naar balan-

sen, tussen vroeger, nu en later, 

in het doseren van zijn eigen 
energie om er te kunnen zijn 

voor anderen, is hij verder op 

weg gegaan met fijne droge hu-

mor en zelfrelativering. 

BART 

Bart* is nog heel erg boos en 
ongelukkig, en nog zeer kwets-

baar. Langzaam kan hij aangeven 

hoe boos hij wel niet is op zijn 

ouders. Waar hij zich eerst loy-

aal probeerde te tonen aan een 

van zijn ouders,  durft hij nu 

kritiek hebben op beide ouders, 

die in een vechtscheiding me-

kaar veroordelen. Die voor Bart 

invullen hoe slecht hij ‘de ander’ 

moet vinden. Vertrouwen dat 

volwassenen het er echt voor 

hem kunnen zijn, durft hij niet. 

Bij TEJO mag hij boos en ver-
drietig zijn, zonder dat hij er een 

rekening krijgt gepresenteerd. 

We zoeken samen hoe Bart zich-

zelf meer waarde kan geven, en 

zoeken uitzonderingen waarop 
volwassenen rekening houden 

met hem, zonder hem in strijd 

mee te sleuren. 

Drie jonge mensen, die met hun 

verhaal, met hun zijn bij TEJO 

langskomen.  

Mekaar ontmoeten geeft zin. Het 

doet deugd daar met TEJO aan 

bij te dragen. 

* Bart, Amber en Chidi zijn fic-

tieve namen 

TEJO, door de bril van jongerentherapeut Gie 
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Julie* was 18 jaar toen ze bij 

TEJO aanklopte. Ze woont in 

Limburg en was net gestart als 

student aan de UCLL Sociaal 

Werk en dus ook pas op kot in 

Leuven. 

Hallo Julie, heel fijn dat je wil 

getuigen voor de TEJO-krant 

naar aanleiding van 1 jaar 

TEJO Leuven. We zijn er ons 

van bewust dat dit misschien 

toch niet zo evident is… 

Ik doe dit met veel plezier. Ik heb 
zoveel gehad aan TEJO, dat ik 

graag iets terug wil doen. Ook 

wil ik graag mijn steentje bijdra-

gen om andere jongeren de weg 

te laten vinden, 

zodat ze ook zo 

geholpen kunnen 

worden, zoals ik 

heb mogen ervaren. 

Kan je iets vertel-

len over hoe je bij 

TEJO terecht 

kwam? 

Het was een 

woensdag in het 

begin van het aca-

demiejaar en ik zou 
’s avonds naar de 

24-urenloop gaan. 

Ik voelde me echt 
niet goed, wat overging in een 

hevige paniekaanval. De paasva-

kantie die eraan voorafging, had 

ik een traumatische ervaring, 

waarbij ik een eerste paniekaan-
val had gehad. Het gevoel was 

heel gelijkaardig. 

Mijn medestudenten op kot 
merkten meteen dat het echt 
niet goed met me ging en ik bel-

de mijn zus, die toen toevallig 

ook in Leuven was. Zij kende 

TEJO en zocht de gegevens op. 

TEJO bleek om de hoek van het 

kot gelegen te zijn en was ook 

open!! 

Mijn zus ging met me mee, wat 

een grote steun was. 

Hoe was je eerste contact bij 

TEJO? 

Ik werd ontvangen door een 
onthaalmedewerker die me pro-

beerde gerust te stellen. We 
moesten even wachten, maar er 

was een therapeut beschikbaar. 

De therapeut startte meteen 

met ademhalingsoefeningen. Dit 

vond ik eerst echt verschrikke-

lijk en had niet meteen het ge-
voel dat het hielp. Mijn paniek 

was te groot.  

We praatten ook over wat ik net 

voelde, ook het lichamelijke. De 

therapeut luisterde en bevestig-
de dat het een paniekaanval was. 

Hij heeft hierover toen ook meer 
informatie gegeven en ook wat 

de invloed van ademhaling is en 

hoe ademhalingsoefeningen 

kunnen helpen om een aanval 

onder controle te krijgen. 

Stilletjes aan werd ik rustiger. Ik 

begreep de ademhalingsoefenin-
gen en probeerde ze toe te pas-

sen. Het stelde me ook op mijn 

gemak. Zelf wilde ik het liefst 
ook naar de dokter. Ik vond het 

zo beangstigend wat me overko-
men was. De therapeut vond dit 

ook een goed idee.  

We maakten een afspraak om de 

volgende week opnieuw naar 

TEJO te komen en gingen die-

zelfde avond nog naar de dokter. 

Hoe is de avond dan verder 

verlopen? 

Na de dokter ben ik samen met 

mijn zus toch nog langsgegaan 

op de 24-urenloop… Afsluiten 
met iets luchtigs deed wel deugd. 

Ik heb ook mijn ouders gebeld en 

verteld wat er gebeurd was. 

Hoe reageerden je ouders? 

Ze schrokken, want ze hadden 

dit niet verwacht. Toch niet zo 

ernstig. Ze waren wel blij dat ik 

zo gehandeld had en dat mijn zus 

me had geholpen. Het was voor 
hun ook een geruststelling dat ik 

een plek had gevonden waar ik 
terecht kon in Leuven en zo goed 

was opgevangen geweest. 

Hoe verliep het vervolg bij 

TEJO? 

In het begin ging ik wekelijks. We 

praatten over mijn angsten en 
over het verloop van de paniek-

aanvallen. Ik kreeg veel informa-

tie en ook oefeningen hoe er 

best mee om te gaan. Na een 

tijdje schakelden 

we over naar 
tweewekelijkse 

sessies. In de 

week observeer-

de ik wat me 

overkwam en 

hoe ik me voelde. 

Dan bespraken 

we dit tijdens 

het therapiemo-

ment. Ik leerde 

begrijpen hoe 

het werkt en wat 

ik best kon doen 

als het me toch 

overviel. 

Dit was vaak wel moeilijk en 
vroeg veel energie van mij. Te-

gelijk voelde ik dat het me deugd 
deed en me verder hielp. Het gaf 

me veel vertrouwen om te kun-
nen praten met iemand die er 
veel over weet en het niet ge-

woon praten was met vrienden. 
De therapeut had ook gezegd dat 

ik steeds mocht bellen. Dat was 
ook een geruststellende gedach-

te. 

JULIE BEVEELT TEJO AAN IEDEREEN AAN 

“De eerste opvang en de onmiddellijke hulp maakten echt het verschil” 
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Heb je een concreet voor-

beeldje in gedachten van een 

moment hoe je met je paniek-

aanvallen leerde omgaan? 

Mijn eerste examen op de hoge-
school. Dat was in al november. 

Ik was ongeveer halfweg het 

examen, toen ik ineens niet meer 

verder kon. Ik raakte in paniek 

en wilde buitenlopen. Ik legde 

mijn pen neer en bleef even ge-

woon zitten. Ik paste de ademha-

lingsoefening toe die ik geleerd 

had. Nadien kon ik verder en had 

uiteindelijk een heel goede score. 

Ook heb ik zelf informatie opge-

zocht zoals bijvoorbeeld het 

boek Asem van Leen Dendievel, 
dat ook over de werking van de 

ademhaling gaat. 

Ga je nu nog naar TEJO? Of 

hoe heb je afgerond? 

Ik heb nog 2 keer tegoed … en 

die wil ik nog wel graag afwer-

ken. Al is het om aan de thera-

peut te laten weten hoe het nu 
met me gaat en om hem te be-

danken. Ook voel ik dat er nog 
een aantal zaken zijn die nog niet 

zijn afgewerkt en waar ik verder 

mee aan de slag moet. Met de 
therapeut was ik ook al op zoek 

gegaan om na de tien sessies bij 

een andere therapeut verder op 

weg te gaan. 

Maar dat is er nog niet of niet 

meer van gekomen? 

De achtste sessie was ergens in 
december en toen ben ik me op 

de blok beginnen concentreren. 
De sessies hielpen me goed, 

maar vroegen ook veel van me. 

Concentreren op de blok ging 

even voor. Gelukkig had ik ge-

noeg hulpmiddelen om deze pe-

riode aan te kunnen. 

In februari ben ik dan gewoon 

het nieuw semester gestart en 

vanaf maart zat ik opnieuw thuis 

in Limburg door de corona-

maatregelen… en had niet echt 

de behoefte verder te gaan. Dan 

volgden opnieuw examens en nu 
vakantie. Maar ik hoop in sep-

tember terug naar Leuven te 

kunnen en de draad opnieuw op 

te nemen. 

Hoe kijk je naar het maximaal 

aantal sessies van 10 bij TE-

JO? Zou het niet fijner zijn 

gewoon bij TEJO verder te 

kunnen, bij die therapeut met 

wie je al een hele weg hebt 

afgelegd? 

Ik zou inderdaad het liefst met 

de therapeut verder kunnen bij 
TEJO, waarbij ik mij goed voel. Ik 

kijk er inderdaad tegenop om bij 
iemand anders opnieuw te moe-

ten starten. Ik ben vooral bang 

dat het niet zo goed gaat klikken. 

Maar ik kan de maximum van 10 

sessies wel begrijpen om zo aan 
zo veel mogelijk jongeren de 

kans te geven zo snel geholpen 

te worden. Mijn zus, die boven de 

20 is, heeft 2 maanden moeten 
wachten op een eerste gesprek 

bij een therapeut buiten TEJO. Ik 
ben blij dat ik meteen geholpen 

werd en meteen verder kon. Die 

eerste opvang en onmiddellijke 

hulp maakte echt het verschil. 

Zou je TEJO aanraden bij je 

vrienden? 

Dat heb ik al veel gedaan … Als ik 
tijdens gesprekken met vrienden 

hoorde dat ze het moeilijk had-
den, raadde ik TEJO vaak aan. 

Achteraf hoorde ik dan dat ze 

geweest waren of het nog 
steeds overwegen. Het ging dan 

meestal over heel andere pro-

blemen of zorgen. 

Wat maakte voor hen dan dat 

ze de stap al dan niet gezet 

hebben? 

Voor één van mijn vrienden was 

het vooral belangrijk dat TEJO zo 

toegankelijk was. Gewoon zonder 

afspraak kunnen binnenstappen. 

Plus dat hij snel geholpen werd. 

Voor een vriendin was het voor-

al belangrijk dat het anoniem en 
gratis is. Voor haar was thera-

pie volgen heel delicaat, aange-

zien haar ouders er niet achter 
stonden. Ook voor haar was de 

toegankelijkheid heel belangrijk.  

Is er iets dat je nog wil mee-

geven aan de medewerkers 

van TEJO en aan iedereen die 

ermee in aanraking komt? 

Ik hoop dat werkingen zoals 
TEJO nog kunnen groeien en dat 

de snelle en laagdrempelige 

werking ook in andere organisa-

ties de ‘normale’ werking kan 

worden. Want dat maakte voor 

mij en waarschijnlijk voor veel 

andere jongeren die hulp nodig 

hebben een groot verschil op 

zo’n moeilijke momenten. 

Bij deze heeft iedereen het 

gehoord…  

Heel veel dank Julie, voor dit 

openhartig gesprek. Ik hoop 

dat veel jongeren door je ge-

tuigenis geïnspireerd mogen 

worden en de weg naar hulp 

en ondersteuning mogen vin-

den…  

We wensen je alle goeds in het 

verdere leven!! 

 

(*) Julie is een fictieve naam 
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LUC DENEFFE EN LUC WITTERS, DE FOUNDING FATHERS VAN TEJO LEUVEN 
 

“Het blijft een bezorgdheid om de juiste jongeren de weg te laten vinden 

naar TEJO” 

Als Ingrid Dejonghe als founding 

mother van TEJO Vlaanderen kan 
worden beschouwd, kunnen we 

Luc Deneffe en Luc Witters zeker 
als de founding fathers van TEJO 

Leuven bestempelen. Zij vertel-

len met aanstekelijk enthousias-
me hoe het eerste zaadje snel 

uitgroeide tot de stevige organi-
satie die TEJO Leuven vandaag is. 

 

Hoe hebben jullie TEJO leren 

kennen en wanneer ontstond 

de idee om een TEJO-huis in 

Leuven op te starten? 

Luc D.: “Ik leerde TEJO tien jaar 

geleden kennen via het Agent-
schap Jongerenwelzijn, nu Op-

groeien. In De Wissel (een bege-
leidingsnetwerk voor kwetsbare 
jongeren en jonge gezinnen 
waarvan Luc directeur is, red.) 
zochten we samenwerking met 

organisaties uit de geestelijke 

gezondheid. Omdat het blijkbaar 

moeilijk was aansluiting te vin-

den bij de reguliere sector, werd 
geopperd om iets te doen met 

vrijwilligers. Een opstart in Leu-

ven stuitte op vele vragen. Drie 
pijnpunten werden naar voren 

geschoven: 1. zou de hulpverle-

ning door vrijwilligers wel kwali-
teitsvol zijn? 2. is een vrijwilli-

gerswerking geen verkeerd sig-
naal naar de overheid, die zelf de 

nodige middelen zou moeten 
vrijmaken voor geestelijke ge-

zondheid? 3. er was toen een 

corporatistische reflex, de sec-
tor wou zichzelf beschermen en 

wilde geen ‘concurrentie’. Dat 
laatste is momenteel wel ver-

dwenen, het eerste is door de 

praktijk weerlegd, het tweede 

eigenlijk ook.” 
Luc W.: “Tijdens mijn opleiding 

psychotherapie, die ik volgde om 
mijn toenmalige job als begelei-

der van jonge daders beter te 

kunnen doen, kwam Ingrid De-
jonghe haar TEJO-project voor-

stellen. Ze kon daar heel gedre-
ven en uitvoerig over vertellen. 

Later, in november 2018, woonde 

ik haar boekvoorstelling bij. Luc 
D. was er ook. Door de sfeer 

daar geraakten we meer en 
meer overtuigd van de noodzaak 

van een TEJO-huis in Leuven. Op 
28 december 2018 plaatsten we 

een oproep op facebook en daar 
kwam meteen heel veel reactie 

op. Zelf heb ik in mijn netwerk 

mensen persoonlijk aangespro-
ken. Op de startvergadering op 

23 januari 2019 waren heel wat 
mensen aanwezig vanuit ver-

schillende sectoren – stad, 

jeugdrechtbank, jongerenwerkin-
gen, geestelijke gezondheid -, 

maar het belangrijkste was dat 
de meesten daar aanwezig wa-

ren vanuit een persoonlijk enga-

gement en niet als vertegen-
woordiger van hun organisatie. 

Een aantal mensen bleven komen, 
anderen haakten af, maar er 

kwamen ook nieuwe mensen bij. 

Het netwerk breidde stelselma-
tig uit. Het mooie aan TEJO Leu-

ven is dat het organisch is ge-
groeid tot wat het nu is.” 

TEJO Leuven bestaat sinds 16 

september één jaar. Zijn de 

verwachtingen ingelost? 

Luc D.: “Het overtreft onze ver-

wachtingen. Andere TEJO-huizen 

hebben vaak een trage start 
genomen, wij waren binnen het 

jaar opgestart. Dat is snel. Ik 

ben er wel van geschrokken dat 

jongeren zo snel en massaal de 

weg naar TEJO hebben gevonden. 
Een bewijs dat TEJO nodig was in 

Leuven.” 
Luc W.: “Mij verbaasde het on-

middellijke succes minder. We 

hadden ervoor gezorgd dat heel 
wat diensten zoals JAC, de CLB’s 

en leerlingenbegeleiding op de 
hoogte waren van de opstart van 

TEJO. Ik was eerder bang voor 

een overrompeling en dat we 

daardoor de jongeren niet goed 
genoeg zouden kunnen helpen. 

Het blijft een bezorgdheid om de 
juiste jongeren de weg te laten 

vinden naar TEJO. Jongeren die 
door hun thuissituatie, door een 

bepaalde problematiek of door 

financiële drempels nood hebben 
aan onze hulpverlening. Jonge-

ren blijven moeilijk bereikbaar, 
stel ik vast.” 

Copyright Frederick Basteyns 
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Koken kost geld. Het is niet 

omdat TEJO op vrijwilligers 

draait, dat er geen kosten zijn. 

Hoe geraakt het financiële 

plaatje rond? 

 

Luc D.: “Er is 35.000 à 40.000 
euro per jaar nodig om TEJO 

Leuven draaiende te houden. De 
stad Leuven heeft zich geënga-

geerd om daarvan de helft te 

dragen, met andere woorden 

20.000 euro. De stad kan vast-

stellen dat er een enthousiaste 
groep mensen zich achter TEJO 

heeft geschaard en dat er ook 

een duidelijke nood bestaat bij 

de jongeren. De rest van het 

budget moeten we zelf vinden. Er 

zijn giften geweest, particulieren 
die een feestje hebben gegeven, 

maar in de plaats van cadeaus 

een bijdrage voor TEJO vroegen, 

er is de steun van serviceclubs. 
We zijn uiteindelijk een burger-

beweging. Er zijn ook, tijdens de 

Warmste Week 2019, acties ten 

voordele van TEJO Leuven geor-

ganiseerd. Ik denk bijvoorbeeld 

aan het Heilig Hartziekenhuis in 

Leuven of aan de jongeren van 

de hogeschool UCLL. Dit jaar 

hadden we ons willen focussen 
op de Warmste Week, maar aan-

gezien het fundraisingluik daar-
van wegvalt, zijn we op zoek 

gegaan naar een alternatief. Met 

‘Samen Altijd Warmer’ willen we 

een solidaire fundraising op 

poten zetten voor Leuvense or-

ganisaties. De startvergadering 
was in ieder geval zeer succes-

vol. Verenigingen en organisa-
ties hebben echt centen nodig 

om te overleven.” 

 

Luc W.: “Wat zeker helpt om 
fondsen te werven is de be-

trouwbaarheid die TEJO inmid-

dels heeft opgebouwd. Er zijn 

inmiddels 16 TEJO-huizen in 

Vlaanderen, Brussel en zelfs 

Nederland. Ook TEJO Vlaanderen 

heeft een aantal zaken gefacili-

teerd. Elke vzw moet zijn eigen 

boontjes doppen, maar krijgt bij 

de opstart wel steun.” 

 

We kunnen er niet om heen: 

corona. De crisis heeft er niet 

alleen voor gezorgd dat mo-

gelijke fundraisingactiviteiten 

moesten worden geannuleerd, 

de maatregelen, waaronder 

de lockdown, hebben ook een 

serieuze impact gehad op de 

werking van TEJO. 
 

Luc W.: “Toen in het begin van de 

lockdown fysieke ontmoetingen 

in het TEJO-huis niet meer mo-

gelijk waren, zijn we snel op zoek 

gegaan naar alternatieven. Aan-
vankelijk was dat het platform 

Whereby, nadien, op aanraden 

van TEJO Vlaanderen, schakel-

den we over op Teams, een veilig 

platform voor videomeetings. 

Een aantal jongeren is wegge-

bleven, andere werden net be-
reikt omdat voor hen therapie 

‘op afstand’ veiliger aanvoelde.” 

 

Luc D.: “Online therapie voelt 

voor sommige jongeren inder-

daad aan als veiliger en comfor-
tabeler. We willen daarom beide 

vormen van therapie – online en 

in het TEJO-huis – laten bestaan, 

ook wanneer de coronamaatre-

gelen zouden worden afge-

schaft.” 

 

Welke zijn de ambities voor 

2021? 

Luc D.: “We willen blijven scha-
ven aan onze structuur. Inhou-

delijk zou ik onze hulpverlening 
willen verbreden. Naast individu-
ele therapie, denk ik daarbij 

bijvoorbeeld aan groepstherapie. 
Ik zou echter nog verder willen 

gaan. Misschien heeft niet elke 
jongere een therapeut nodig, 

maar iemand die er gewoon 
voor hem of haar is. Wie kunnen 

we voor elkaar zijn? Hoe kunnen 

we ons met elkaar verbinden en 
verbonden voelen: buurt, stad, 

organisaties…” 
 

Luc W.: “Een visie op de mens en 

de maatschappij die erg past in 

het TEJO-concept wordt be-

schreven in het boek ‘De meeste 

mensen deugen, een nieuwe 

geschiedenis van de mens’ van 

Rutger Bregman. Mensen zijn in 

se zorgend. We zijn gedoemd om 

te zorgen. Het zijn voornamelijk 

de excessen, de slechte zaken 

die in het nieuws komen, maar 

het is veel belangrijker om naar 

het goede in de mens te kijken. 

De idee van een compassievolle 

maatschappij boeit mij wel. Of 

om met een Afrikaans spreek-

woord te besluiten: ‘It takes a 

village to raise a child.’” 

Leuven  Kermis, september 2019:  

al doende bouwen aan TEJO Leuven.  
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Welke jongeren bereiken we? Diversiteit in cijfers 
Wie?  

Op 31 juli, bijna een jaar na de 

start, vonden 199 jongeren de 
weg naar TEJO Leuven. We stel-

len, net als in januari, vast dat 
de groep heel divers is. (nr 1 van 

de TEJO krant) 

We zien meer meisjes dan jon-
gens (73% vs. 27%) in onze 

ontvangstruimte. Het zijn vooral 

plus-15-jarigen. De leeftijds-

grens (10 – 20 jaar) wordt soe-

pel toegepast. De meeste jonge-
ren volgen secundair onderwijs 

(62%), vooral in het ASO,  of 
hoger onderwijs (28%). Ook 
enkele werkende jongeren vin-

den de weg naar TEJO Leuven 
(1%). 10% van heeft een andere 

school– of werksituatie 

(werkzoekend, ziekenhuisopna-

me…). 30% van de 

jongeren woont bij 
beide ouders, 38% 

bij één van de ou-
ders, 3% in een 
gezinsvervangende 

context,  16% woont 

zelfstandig. 

Van waar?  

Het merendeel van onze jonge-

ren komt uit Leuven of onmid-

dellijke omgeving (59%). 

Steeds meer jongeren uit de 

regio Aarschot-Diest-Tienen 

vinden de weg (16%). Een aan-

tal komen van verder, maar 

sommige van hen studeren 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 jonge-

ren met Belgische roots zijn 

ruim in de meerderheid (83%).  

Een kwart van de jongeren 

vindt de weg naar TEJO op ei-

gen initiatief, een kwart wordt 

verwezen door familie of vrien-

den, 29% komt op advies van 

professionelen (school, CLB, 

JAC, huisarts, psycholoog). 

Soms komen die verwijzers of 

andere vertrouwenspersonen 

mee op gesprek, op eigen initi-

atief of op uitnodiging van de 

therapeut. Dat gebeurt echter 

altijd in samenspraak met de 

jongere.  

Ook op afstand 

Sinds de coronamaatregelen 

kunnen jongeren ook via tele-

foon of videogesprek de thera-

peut ontmoeten. Tijdens de 

lockdown was  enkel dit aanbod 
op afstand beschikbaar en het 

werd goed benut. Vanaf half 

mei blijft het een aanvullend 

aanbod, maar zowel therapeu-

ten als jongeren kiezen meest-

al voor gesprekken in het TE-

JOhuis, op veilige afstand.  

Waarom? 

Een kwart van de jongeren 

springt gewoon binnen voor 
een eerste afspraak. Zij krij-

gen zoveel mogelijk onmiddel-

lijk een gesprek met een the-
rapeut. De meeste maken 

echter een afspraak via mail 

of telefoon. Twee op drie ko-

men terug voor een tweede 

gesprek of meer. Vaak hebben 
ze drie tot vijf gesprekken. 

Sommige begeleidingen duren 

langer, maar zelden meer dan 
de limiet van tien gesprekken. 

De vragen waarmee jongeren 

langskomen, gaan over zowat 

alles in hun leefwereld, maar 

angst, depressie en rouwver-
werking vormen vaak de 

hoofdtoon, naast relationele 

of ontwikkelingsvragen. De 
therapeuten proberen met 

hen hun kijk op zichzelf en hun 

situatie te veranderen.  

Ze helpen hen hun sterktes om 

met moeilijke situaties om te 
gaan terug te vinden, zodat ze 

weer op eigen kracht verder 

kunnen. Begeleiding zo kort 
als het kan, zo lang als het 

moet. 

Hoe?  

“Bij het videobellen besteedde ik meer en bijzondere aandacht 
aan het afronden van de sessie. Er is was geen tijd of geen 
weg terug naar huis waardoor ze de dingen wat konden laten 
zakken. De thuissituatie was er onmiddellijk. Daarom vroeg ik 
dikwijls of ze het zinvol vonden om nog even iets op te schrij-
ven wat ze wilden onthouden of een tekening te maken. Dik-
wijls waren er nog dingen die moesten ‘landen’. “ (therapeute 

Gerd) Meer weten? Zie p. 10 
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De stad Leuven ondersteunt 
TEJO Leuven dit jaar met een 
subsidie van 20.000 euro. Ook 

voor de komende jaren is sub-
stantiële financiële steun toege-

zegd. Waarom de stad een initia-
tief als TEJO graag steunt, legt 

schepen van Zorg en Welzijn 

Bieke Verlinden uit. 

“We sluiten met verschillende 
welzijnspartners samenwer-

kingsovereenkomsten af die, 

onder anderen, ook jongeren ten 

goede komen. Samen besteden 

we aandacht aan structurele 

noden, pakken we kwetsbaarhe-
den aan, proberen we netwerk te 

vormen. We willen in de eerste 
plaats een luisterende, aandach-

tige stad zijn voor alle inwoners, 

dus ook voor jongeren.” 

Hoe uiten jongeren zelf hun 

noden? 

“Vanuit verschillende inspraak-

organen, zoals de jeugdraad, 
komen signalen dat veerkracht, 

weerbaarheid, verslaving,… the-
ma’s zijn die belangrijk zijn voor 

jongeren. We willen er mee voor 

zorgen dat jongeren de nodige 

begeleiding kunnen krijgen voor 

hun problemen. Samen met een 

netwerk van partners hebben we 

oog voor actuele tendensen en 
verleggen waar nodig de focus. 

Zo hielden we in de maand fe-

bruari een thuislozentelling. Het 
was opvallend hoeveel jongeren 

daarbij waren betrokken. Op dat 

moment zoeken we met de part-

ners naar geschikte oplossingen. 
Is er bijvoorbeeld therapeuti-

sche nood, kan het OCMW 80 

procent van de therapiekosten 

op zich nemen.” 

Er is niet alleen aandacht voor 

remediëring, maar ook voor 

preventie? 

“Absoluut. Maatschappelijke 

participatie daarbij erg be-

langrijk. Onze UiTPAS maakt 
het bijvoorbeeld mogelijk om 

op een betaalbare manier aan 
sport te doen, cultuur op te 

snuiven of andere ontspan-

ningsmomenten te beleven. 
Dat is erg belangrijk. Onze 

buddywerking voor anderstali-
ge nieuwkomers op school of 

opvoedingsondersteuning 
door bijvoorbeeld Domo dra-

gen bij tot het algemeen wel-

zijn, ook van jongeren. Als zulke 

netwerken ontbreken, krijgen 

jongeren minder kansen.” 

En toen kwam corona… Hoe 

hard heeft het virus ingehakt 

op de jongeren? 

“Wie al kwetsbaar was, kreeg 

het nog moeilijker. School, 

sportclub, vrijetijdsbesteding,… 

alles viel (tijdelijk) stil. Jongeren 

verloren hun houvast. Hun net-
werk viel weg. Geen leerkracht, 

geen sportcoach, geen vrienden 
bij wie ze terechtkonden. Als 
ouder kan je niet alle rollen op-

nemen. It takes a village to raise 

a child. De tol van het virus was 

zeker ook op mentaal vlak erg 

zwaar.” 

U was zelf aanwezig op de 

startvergadering van TEJO 

Leuven op 23 januari 2019. 

Welke waren uw eerste in-

drukken? 

“De diversiteit van de aanwezi-

gen was erg sterk. Veel mensen 

bleken ook in andere netwerken 

actief te zijn. Ik was er zeker van 

onder de indruk. De nood voor 
een initiatief als TEJO in Leuven 
was duidelijk. TEJO probeert 

vooral preventief te werken om 

te vermijden dat problemen 

escaleren. Als stedelijke over-

heid maken we wel de bedenking 

dat ook andere overheden hun 

verantwoordelijkheid zouden 

moeten nemen. Terugbetaling 

van therapiekosten via de ziekte-

verzekering is bijvoorbeeld een 

federale bevoegdheid, maar ook 

de Vlaamse overheid zou meer 

steun kunnen bieden.” 

Schepen Bieke Verlinden: “We willen een luisterende, zorgzame stad zijn” 

 Heel wat jongeren lopen voor een eerste gesprek gewoon binnen, zonder afspraak.   
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Onze ploeg van TEJO Leuven 

heeft heel snel geanticipeerd op 
de lockdown die het onmogelijk 

maakte om onze werking in het 

huis verder te zetten. 

We kregen al snel “een kamer” 
via een platform. De link werd op 

voorhand gemaild naar de jonge-
re, samen met een korte hand-

leiding voor het gebruik.  De 

kamer kon ook afgesloten wor-

den zodat we ons veilig konden 

voelen.  Het was wel even wen-

nen. De eerste momenten was 
het zoeken naar waar het goed 

voelde om te praten. Zo is een 

jongere in het washok gaan zit-

ten omdat er daar wifi was en ze 
toch alleen kon zijn, een andere 

toonde me fier haar kamer. Je 

komt als begeleider op dat mo-

ment wel erg intiem in de ruimte 

van de jongere.  De gesprekken 

verliepen verder niet heel an-

ders dan in het TEJO-huis, al 
was er qua gebruik van metho-

dieken wel wat beperking. Ik ben 
gewoon om veel met rollenspel 

te werken, dat was toen wat 

moeilijker. Er was ook niet altijd 

papier en tekengerief in de 

buurt.  

Bij de start vond ik het belangrijk 

om samen met de jongere te 

zoeken hoe het online gebeuren 
het best werkte.  Ik leerde reke-

ning houden met belangrijke 

aspecten zoals het omgevings-

geruis, vragen of de persoon 

alleen en comfortabel zat, me-

zelf én de jongere niet te dicht 

bij de camera plaatsen zodat je 
lichaamstaal kon zien, aangeven 

wanneer de kwaliteit van de 
techniek achteruitging, bij het 

begin checken waar op het 

scherm oogcontact was voor de 

jongere en voor mij en ons hier-

op afstemmen.   

Ik leerde ook mijn nabijheid op 

een bepaalde manier uitspreken 

zoals “Moest je bij mij zijn, ik zou 

je nu een zakdoek geven.”  Ver-

der viel het verbinden via dit 
medium wel beter mee dan ver-

wacht. Soms konden jongeren, 

omdat ze in de thuissituatie za-

ten, sneller hun kwetsbaarheid 

tonen.  

Ik besteedde meer en bijzondere 

aandacht aan het afronden van 

de sessie. Er was geen tijd of 

geen weg terug naar huis waar-

door ze de dingen wat konden 
laten zakken. De thuissituatie 

was er onmiddellijk. Daarom 
vroeg ik dikwijls of ze het zinvol 

vonden om nog even iets op te 

schrijven wat ze wilden onthou-

den of een tekening te maken. 

Dikwijls waren er nog dingen die 

moesten ‘landen’.  

Al bij al voelde het niet slecht om 

op deze manier met de jongere 

contact te houden. Voor hen zelf 

bracht het ook wel voordelen. Er 
was geen tijdverlies, geen ver-

plaatsing en soms kon de sessie 

iets langer duren waar nodig.  

Maar eerlijk gezegd is voor mij 

de lijfelijke aanwezigheid nog 

altijd te verkiezen. We kijken uit 

naar een toekomst zonder coro-

na. 

Door corona leerden veel hulpverleners online hulpmiddelen gebruiken. (foto Sociaal.net: 

https://sociaal.net/achtergrond/beeldbellen-in-de-hulpverlening-horen-zien-en-ook-voelen/)

Een nieuwe vorm van contact in coronatijden : het videobellen 

Therapeut Gerd: “Voor 

mij is lijfelijke aanwezig-

heid nog altijd te verkie-

zen” 
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Onze samenleving wordt gedra-

gen door verregaande solidari-

teit. Steeds opnieuw stellen wij 

vast dat mensen paraat staan 
om elkaar te helpen en te onder-

steunen in moeilijke tijden zoals 

nu ook weer tijdens deze corona 

pandemie.  

De voorbije jaren bracht de 

Warmste Week dit sterk onder 

de aandacht, mede gedragen 

door de media.  Nu het initiatief 

van de Warmste Week een ande-

re inhoud  krijgt, ontstaan nieu-

we ideeën om deze vorm van 

financiële solidariteit een plaats 
te geven. Dat is zeker het geval 

in het Leuvense door het bur-

gerinitiatief van SAW ofte Sa-

men Altijd Warmer.   

SAW wil ieders aandacht blijven 

vestigen op de noden van de vele 

goede doelen in onze regio. Gif-

ten laten hen toe hun werking te 

continueren of verder uit te 

bouwen. Zo komt in deze periode 

niet enkel de inzet van vrijwil-

ligers duidelijk in het voetlicht, 
maar kan dit ook uitmonden in 

financiële steun. Zonder die 

steun zouden vele initiatieven 

een stille dood sterven. Dat wil 

SAW vermijden met gerichte 

acties en de nodige publici-

teit.  Op deze manier werken we 

samen verder aan een solidaire, 

warme samenleving. 

Ook bij TEJO Leuven vinden wij 

het belangrijk om dankzij de vele 

vrijwilligers iets te betekenen 
voor jongeren die op zoek zijn 

naar steun in moeilijke periodes. 
Voor de financiering van onze 

werking zijn we afhankelijk van 
giften. We sluiten ons dan ook 

aan bij het burgerinitiatief Sa-

men Altijd Warmer .  

 

 

 

MET SAMEN ALTIJD WARMER WILLEN 

WE EEN SOLIDAIR KADER SCHEPPEN 

VOOR FONDSENWERVING IN LEUVEN. 

WE WILLEN ORGANISATIES EN BUR-

GERS DE KANS GEVEN OM WARME 

ACTIES TE ORGANISEREN TEN VOOR-

DELE VAN GOEDE DOELEN IN ONZE 

REGIO. 

Nieuw burgerinitiatief Samen Altijd Warmer zorgt voor financiële solidariteit 

 

WIL JE EEN GIFT DOEN? 

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 60% in 2020 

Dank voor elke gift op BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB met gestructureerde mededeling ***018/0890/01550*** 

WIL JE TEJO ONDERSTEUNEN VIA TROOPER? DAT KAN OOK! 

Ga naar trooper.be. Je kiest een webshop en doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.  

De shop betaalt vervolgens een percentage of bedrag aan de gekozen vereniging of goed doel. 
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therapeutische begeleiding • gratis • onmiddell i jk • kortdurend 

anoniem • met of zonder afspraak  • 10 tot 20 jaar  

Praktische informatie  

TEJO Leuven VZW  

Verkortingstraat 5 ●  3000 Leuven ●  0472 602 603 

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

en               ●  vanaf begin 2021 vind je ons wellicht op 

  een  ander adres  

Openingsuren: 

maandag, dinsdag en donderdag van 16u tot 20u 

woensdag van 13u tot 20u 

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 

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


