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Een nieuw jaar, een nieuw huis
Vanwege de vrijwilligersploeg van TEJO Leuven wensen we
jullie een snelle lente toe,
waar de kleur, het rood, het oranje en het geel voorbij,
weer groen mag worden.
Een ‘houvast’ te zijn als jullie mensen ontmoeten
die het even niet meer weten.
We wensen jullie en wie jullie omringen
een goede gezondheid en een milde gezindheid toe.
In dankbaarheid voor de steun die TEJO Leuven mag ervaren.

Ons nieuwe TEJO-huis
Ons huis in de Verkortingstraat: er bleek
werk aan toen we het voor het eerst bezichtigden, maar een ploeg vrijwilligers
toverde het met technisch en creatief vernuft om tot een plek waar onthaalmedewerkers, therapeuten en jongeren zich thuis
kunnen voelen. Door corona moesten we ze
ontdoen van wat cosyness, maar het lukte.

We wisten dat het een tijdelijk onderkomen
was. Toch raakten we eraan gehecht. De
condensatie op de enkele beglazing, de verwarming die soms kuren had, het ontbreken
van warm water, de wanden soms wat dun:
het herinnerde ons eraan dat het behelpen
bleef.
Wij maakten er al een huis van, binnenkort
wordt er een nagelnieuw woonproject opgericht.
Gelukkig vonden we al een nieuwe stek.
Binnen de Ring, dat was een vereiste; voldoende ruim een noodzaak. Een extra therapieruimte om meer jongeren te kunnen
helpen. Grotere gesprekslokalen om te
kunnen bewegen, comfortabel met gezin of
context te kunnen werken, om te tekenen of
creatief bezig te zijn in de zandtafel. Het

meest nog misten
we een voldoende
ruime plek om met
het team samen te
zitten. Voor een
babbel tussendoor,
een kop hete thee of
een soepje, tussen
toekomen van de
betaalde job en beginnen met therapie.
Een intervisiesessie, een overleg met één
van de kerngroepen of de stuurgroep. Misschien zelfs een groepstraining, in de toekomst. We zijn blij met onze nieuwe plek.
Therapeut Mia: de gespreksruimtes zijn heel
gezellig en best warm ingericht,. Toch belangrijk, opdat een jongere zich meteen op
zijn/haar gemak kan voelen .

Ons nieuw adres? Kijk op pagina 5. We verhuizen in het voorjaar. Wanneer precies, verneem je op de website en sociale media.

TEJO Leuven is altijd op zoek naar vrijwilligers-therapeuten
Het aantal jongeren dat ons komt vinden neemt steeds toe. Daarom staan we altijd open voor nieuwe vrijwilligers-therapeuten . Heb je zin? Beantwoord je aan het profiel dat binnen TEJO Vlaanderen is afgesproken? Mail
ons op info.leuven@tejo.be. Ook vrijwilligers met andere competenties kunnen nog een plek vinden in ons team.
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Wandelen met jongeren: op stap met een TEJO-therapeut
Even de klok 20 à 25 jaar terugdraaien.
Als ik met mijn eigen kinderen,
toen nog pubers, een vruchtbaar
gesprek ambieerde, lukte dat het
best/relaxter naast elkaar, zittend in de auto, of al joggend.
De comfortabele houding van
niet ‘face to face’ maar ‘naast
elkaar’ opende soms zelfs de
mogelijkheid van diepere en
waardevollere verbindingen
tijdens het gesprek.

singen, het aanreiken van inzichten... Er ontstaat ook sneller een
Carte blanche van de stuurgroep wisselwerking tussen wie veren enthousiaste onthaalmede- telt, vraagt, aftast, duidt en…
werkers. Wow, wat een vrijheid! wat er allemaal binnen een theMet heel wat enthousiaste jonge- rapeutische relatie kan plaatsren trok ik regelmatig richting vinden.
Sportkot, Arenbergpark en het De natuur biedt inspiratie. SaGroot Begijnhof, nog genietend men dingen uitzoeken, als symvan de zon en de prachtigste
bool van iets, verhalen die spelenderwijze uitgelokt worden en
herfstkleuren.
jongeren gaan wandelen?’

In de natuur naast elkaar wandelen creëert een bijzondere
Nu 2020 zoveel jaren later, een sfeer. De natuur nodigt uit tot
verwondering, stilstaan, stil zijn
beetje levens-en therapieen mijmeren. Er komt een soort
ervaring rijker, ben ik blij om
een plaatsje te krijgen als vrij- naturel, een ontspannen, spontane informele ontmoeting waarwilligster binnen de therapiebij de grens tussen therapeut en
groep van TEJO Leuven.
cliënt wat vager wordt. Je vindt
TEJO in volle covidperiode, de
een comfortabelere houding om
tweede lockdown. Maar ons
samen onderzoekend, exploreplekje in Leuven, veilig georgani- rend de gedachten en gevoelsseerd met dank aan de onthaal- wereld van de jongeren te leren
medewerkers, is meer dan ooit kennen.
die het bespreken van zware
open. Dit in combinatie met de
thema’s luchtiger kunnen maken.
elektronische communicatiemo- De eenvoudige beweging van het
Uiteraard is therapie én wandegelijkheden, wat een geschenk. wandelen zet zoveel meer in
beweging dan je eigen lichaam. len geen must. Er zijn nog zoMet mondmasker de jongeren
Wandelen kan heilzaam zijn voor veel andere mogelijkheden om
zien in geen al te grote therapie- het kunnen praten over emoties, een therapie inhoudelijk of qua
ruimtes en de drang om liever denkbeelden, doemgedachten,
vorm waardevoller en rijker te
buiten dan binnen te zitten dreef frustraties, blokkages, impasses, kunnen invullen. En dan probeer
mij tot de vraag: ’Mag ik met de angsten, het zoeken naar oplos- ik me telkens opnieuw te focus-

sen op de veerkracht en het
potentieel (connectie met eigen
troeven) van al onze jongeren
met één groot doel: hen samen
te loodsen naar een gelukkiger
bestaan. En keer op keer blijf ik
verbaasd hoe zij vaak in staat
zijn om hulp toe te laten en meer
empowered de wereld in te stappen.

Voor deze jongeren heb ik een
grenzeloos respect en het is een
voorrecht om voor hen iets te
mogen betekenen, soms al wandelend.

Therapeut Lies

WIL JE EEN GIFT DOEN AAN TEJO LEUVEN?
Voor organisaties/bedrijven

Voor particulieren/privépersonen

BE10 7333 4444 4404 - BIC: KRED BE BB van TEJO Leuven

Zonder fiscaal attest::
BE10 7333 4444 4404 - BIC: KRED BE BB van TEJO Leuven
Met fiscaal attest:
vanaf €40: via Koning Boudewijnstichting
BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 met gestructureerde mededeling ***018/0890/01550***
Je krijgt een belastingvermindering van 45% in 2021. Bij
meerdere stortingen voor een bepaalde gelegenheid kan
een specifieke code aangevraagd worden.
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KOOP JE ONLINE? WIL JE TEJO ONDERSTEUNEN? DAT
KAN VIA TROOPER!
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. (kies TEJO Leuven)
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Financiële solidariteit van burgers verzekert de TEJO-werking
Aangewakkerd door het burgerinitiatief van Samen Altijd Warmer zijn wij zeer verheugd te mogen melden dat wij hebben kunnen rekenen op de steun van vele burgers en initiatieven. Dat laat ons toe om onze dienstverlening naar de jongeren toe te
ondersteunen en te bestendigen. Daar TEJO Leuven een vrijwilligersorganisatie is zijn wij voor onze werking aangewezen op
het verwerven van eigen financiële middelen (fundraising). Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor de financiële steun die wij
mogen ontvangen.
Bovendien zijn wij de Stad Leuven zeer erkentelijk voor haar bijdrage. Met de Stad Leuven is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die kadert in het meerjarenplan 2020-2025 van de Stad. Met dat meerjarenplan voert de Stad een actief
beleid om de inclusiviteit en toegankelijkheid van de maatschappelijke
sectoren te verhogen, om het laagdrempelig en toegankelijk aanbod
op vlak van welzijn en (gezondheids)zorg te versterken en dit ook
samen met partners.
SAW, Samen Altijd Warmer, wil invulling geven aan het werven van
fondsen voor verschillende sociale organisaties, goede doelen in Leuven en omgeving. Daarmee bouwt SAW verder op de Warmste Week,
die een nieuwe weg is ingeslagen.
Acties van studenten Office
Management UCLL
De 69 eerstejaars van Campus
Proximus in Haasrode zetten in
het kader van hun vak
‘projectmanagement’ tal van
acties op.
Op 15 december 2020 werd dan
ook een cheque met een belangrijk bedrag overhandigd aan het
TEJO-huis in centrum Leuven. De
vele acties voor het goede doel
waren een opdracht voor het
allereerste project dat de studenten Office Management zelfstandig moesten realiseren. De

studenten waren volledig vrij in
de uitwerking van het project,
zolang het maar realistisch en
haalbaar was. Uitschieters waren de verkoop van een do-ityourself peperkoekenhuisje,
aperitiefmanden en vele, vele
wenskaartjes. Je kon ook deelnemen aan een Quiz-night, er
werden hoodies en zelfs hugs on
social distance verkocht,
Voor de studenten waren de
acties hun eerste concrete ervaring: plannen, een budget opstellen, samenwerken in team,
de risico’s van het project bepalen, de projectgrenzen afbakenen en mijlpalen bepalen. Robbe

Verhoeven, student UCLL:
“Timemanagement is zó belangrijk. Door een paar inschattingsfouten hebben we op korte ter-

krijgt. Ze zamelden een mooi
bedrag in voor TEJO én zij zetten
hun eerste stappen in
het Moving Minds, het DNA van

mijn veel moeten verwerken. Dat
heeft een pak stress opgeleverd,
maar het is gelukt. En het zal ons
geen tweede keer
overkomen.”

onze hogeschool. Breeddenkend
en betrokken zijn, spelen daarin
een belangrijke rol.”

Maar deze projecten
voor Office Management gaan bij UCLL
verder dan dat.
Docent Els Talloen:
“De opleiding is heel
fier op haar studenten die ervoor zorgen dat engagement
concreet vorm
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Dat de studenten hun acties
koppelden aan Samen Altijd Warmer was niet geheel onverwacht,
want UCLL is één van de
‘gangmakers’ van dit initiatief.
De cheque voor TEJO Leuven
was trouwens de eerste overhandiging van een belangrijk
bedrag aan één van de goede
doelen van SAW.
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ROTARY

Rotary Leuven kwam op 3 december 2020
langs in het
TEJO-huis. Ze
drukten via
een gift hun
waardering
uit voor het
engagement
van de TEJO-

georganiseerd of gevraagd om
een bijdrage te storten. Er koVerschillende organisaties
men nog steeds bedragen bin(waaronder Parochie van Troost nen.
Heverlee) kozen TEJO Leuven als
goed doel voor het traditionele De Damiaanscouts van Wilselesterzingen of driekoningenzin- Putkapel kozen TEJO omdat onze
werking zo goed aansluit bij hun
gen. Jammer genoeg kon het
zingen door corona niet door- jaarthema: “Een van de vele
moeilijkheden die de pandemie
gaan. Dus werd een omhaling
Sterzingen met Driekoningen

vrijwilligers, zeker in deze perio- brengst. Bijzonder welkom, maar
de, met grote vragen van vele
zeker even fijn waren de woorden van waardering en steun die
jongeren.
ze stuurden: “We hebben enorm
veel respect en waardering voor
Federale Politie Leuven
wat jullie doen. En met dit beOok de Leuvense federale politie drag willen we jullie een warm
koos TEJO Leuven als goed doel. hart onder de riem steken. “
Ze lieten de tomatensoep smaken en schonken ons de opheeft meegebracht is mentaal
welzijn. Het huidige scoutsjaarthema “ ’t Zal wel zijn” legt hier
dan ook de nadruk op. Om

in de Vrije Basisschool in Linden. voor het goede doel. De kunstVrije basisschool De Linde
werkjes werden verkocht als
Corona stak ook een stokje voor De kinderen gingen dan maar
het kerstfeest en het sterzingen aan het tekenen en schilderen kaartjes of geprint op theekoppen. Het oog van school en oudercomité viel op goed doel TEJO. De actie wordt gekoppeld
aan sensibilisering van de leerlingen rond het belang van mentale gezondheid. Ze krijgen in de
klas ook informatie over hoe
TEJO en andere organisaties

kwetsbare jongeren te steunen,
kiezen we dit jaar voor TEJO
Leuven.

kunnen helpen. Zodra het kan
verwelkomen we de leerlingen
eens bij een bezoek aan het TEJO
-huis. Beloofd!

Deze acties lopen nog
tént maken. Da’s waarom wij ‘s
morgens uit bed veren.”) beDe creatieve duizendpoten van dachten het concept SteunkouStudio Gustaaf (“De wereld con- sen en brengen ze aan de man
via “Samen altijd warmer”. Een deel van de
opbrengst gaat naar TEJO Leuven.
Steunkousen voor TEJO

TEJO-krant nr. 3

TEJO-wenskaarten voor elke
gelegenheid
Koop jij ook deze prachtige
kaartjes?

Een pakketje van 6 stuks, met
omslag, kost €5. Stuur een mailtje naar info.leuven@tejo.be
met je gegevens en we nemen
contact met je op!
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Praktische informatie

TEJO Leuven VZW
Tervuursevest 176, 3000 Leuven
0472 602 603
info.leuven@TEJO.be
meer info: www.TEJO.be
Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag van 16u tot 20u
woensdag van 13u tot 20u
Voorlopig huizen we nog in de Verkortingstraat 5. We verhuizen ergens in het
voorjaar. Wanneer precies, verneem je op onze website en sociale media.

Hoe TEJO werkt
Vertrouwelijk
Jij beslist samen met de therapeut of iemand anders betrokken wordt om naar een oplossing te zoeken.
Onmiddellijk
Loop gewoon binnen in het TEJO-huis tijdens de openingsuren.
Je kan ook een afspraak maken via telefoon of mail. Ook online
gesprekken zijn mogelijk.
Anoniem
Je moet je familienaam of je adres niet geven.
Kortdurend
Je kan tot tien keer terugkomen.
Therapeutische begeleiding
De therapeut zal samen met jou op zoek gaan naar je sterktes
en hulpbronnen, zodat je weer op eigen kracht verder kan.
Gratis en voor jongeren van 10 tot 20 jaar

TEJO Leuven is een vrijwilligersorganisatie. De werking wordt mee mogelijk dankzij steun van de stad.
v.u: Luc Deneffe, Tervuursevest 110, 3000 Leuven Ondernemingsnummer 0727698453 RPR Leuven
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