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2 jaar TEJO Leuven: kom dat zien!
Een luisterend huis voor meer dan 550 jongeren
TEJO in Leuven is sinds zijn start half september 2019, nu twee jaar geleden, voor
meer dan 550 jongeren een warme plek
geweest, een luisterend huis. Jongeren die
die stap zetten geven daarmee tegelijk vertrouwen aan TEJO. We zijn hen er dankbaar
voor.

samenleving niet altijd gemakkelijk is. Er is
in het beleid een verhoogde aandacht voor
deze jongeren, er zijn beslissingen die faciliteren, maar het aanbod blijft onvoldoende
en de financiering schiet tekort.
Warme samenleving

het moeilijke zoeken van jongeren maar
tevens hoopvolle krachtbron kan zijn tot het
beter (samen)leven. De reizende belevingsexpo 'We(l) zijn jong" van TEJO die in het
voorjaar 2022 zal landen in Leuven, wil
daar ook een bijdrage toe leveren. Ook
hierover meer in deze nieuwsbrief.

TEJO wil ook dat blijven signaleren. Niet aan Coördinator Linda Van Rompuy
de zijlijn: het engagement voor een thera- Voorzitter Luc Deneffe
Net als we dat zijn voor de vele vrijwilligers,
peutisch aanbod, kortdurend,
therapeuten, onthaalmedewerkers en de
laagdrempelig en onmiddelanderen die vorm en ziel geven aan de werlijk voor deze jonge mensen
king; we zijn met ruim 65.
blijft even sterk. Dat is onze
We danken ook de Stad Leuven en de vele bijdrage aan een zorgzame
initiatieven die burgers nemen om de TEJO- en warme samenleving.
werking financieel mogelijk te maken.
Tegelijk zijn we bezorgd omdat de nood zo Hoopvol
Burgerinitiatief

groot is en lijkt toe te nemen: zoveel jonge- Een samenleving die deels
ren waarvoor jong zijn in het leven en in de wellicht een oorzaak is van

Algemene vergadering op 11 juni 2021: TEJO Leuven is gezond!

TEJO Binnenstebuiten: deuren open voor ieder die ons beter wil leren kennen!
Voor jongeren én voor vrijwilligers. Een
zonnige zithoek om tot rust te komen, ruime en lichte gesprekslokalen, een plek voor
een koffietje en een babbel tussen twee
gesprekken door…
Hapje, drankje, ontmoeting en info

TEJO Leuven is actief op sociale media.
Volg jij ons al op instagram of facebook?

Het nieuwe TEJO-huis is een goede stek.

Wij hebben er al aan zoveel mensen over
verteld. Zoveel jongeren maakten wellicht
familie en vrienden nieuwsgierig. Jongerenwerkers, leerkrachten of begeleiders
hadden misschien nog niet de kans eens
langs te komen.

Op 16 oktober is het zover. We gooien de
deuren open van 10.00u tot 16u. We ontvangen iedereen gastvrij met een hapje en een
drankje en antwoorden op ieders vragen.
We tonen onze plek en nemen wie dat wil
mee in de verkenning van de aanpak van
onze therapeuten… We voorzien iets extra’s
voor de jongeren.
We zijn nog volop aan het knutselen aan het
aanbod. Later verneem je er meer over.
IEDEREEN WELKOM IN ONS NIEUW HUIS

OP 16 OKTOBER 2021

TEJO Leuven zoekt altijd vrijwilligers voor therapeutische begeleiding
Het aantal jongeren dat ons komt vinden neemt steeds toe. Daarom staan we altijd open voor nieuwe vrijwilligers voor
therapeutische begeleiding. 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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Belevingsexpo voor jongeren rond mentaal welzijn:
een buitenkans voor scholen en jeugdorganisaties
In het kader van de HOU-VAST Beweging
van TEJO Vlaanderen start vanaf september
een nieuw project: een reizende belevingsexpo! Doel is om jongeren nog preventiever
te ondersteunen.

men aan een beter welzijn voor álle jongeren. De belevingsexpo is alleen of in groep
te bezoeken.
Voorjaar 2022 in Leuven

Met deze boodschap trekken we graag naar
alle jongeren in Vlaanderen.

De expo komt in het voorjaar van 2022 naar
Leuven. We nodigen scholen, jeugdorganisaties, sportclubs… alvast uit een plaatsje in
hun planning te voorzien.

De expo WE(L) ZIJN JONG! focust op drie
belangrijke thema’s: het persoonlijk welzijn
van jongeren, hun rechten en waar ze hulp
vinden wanneer ze het moeilijk hebben.

Alle praktische informatie kan je binnenkort
op onze website terugvinden. We hopen
jullie op onze belevingsexpo te mogen ontmoeten. Graag tot dan!

We nodigen iedereen uit om op een creatieve en participatieve manier deel te nemen
aan deze innovatieve expo en bouwen sa-

Bekijk de website van We(l) zijn jong! >

Voel je goed!? Doeikertoe? JA!

Word jij TEJO-ambassadeur op jouw school?
We willen dat zoveel mogelijk jongeren ons
kennen. Dan kunnen ze ons vinden als ze er
nood aan hebben of andere jongeren stimuleren ons te contacteren.

Word dan TEJO ambassadeur. Je engageert
je om op je eigen sociale media TEJO af en
toe in de kijker te zetten en zet vrienden en
kennissen op school en daarbuiten aan om
Zit jij op de secundaire school en wil jij iets dit ook te doen. Onze vrijwilliger Marie doet
dit alvast op haar school!
extra doen voor jongeren én voor TEJO?
KOOP JE ONLINE? WIL JE TEJO ONDERSTEUNEN? DAT
KAN VIA TROOPER!

WIL JE EEN GIFT DOEN AAN TEJO LEUVEN?

Voor particulieren/privépersonen

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)

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.
Voor organisaties/bedrijven
BE10 7333 4444 4404 - BIC: KRED BE BB van TEJO Leuven
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TEJO LEUVEN ALS GOED DOEL
Kies je TEJO Leuven als goed doel in je actie voor de Warmste Week of in het kader van Samen Altijd Warmer? Je
hoort er later meer over.
Denk je aan het organiseren van een sponsoractie of is er
een blijde gebeurtenis en wil je die ten voordele van TEJO
Leuven laten lopen, dan kan je Luc (0497 46 23 32) en/of
Linda (0495/22 57 56) contacteren.
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Inzet van vrijwilligers, subsidie van de stad en financiële solidariteit van burgers
Mentaal welzijn van jongeren ligt ons drempelig, anoniem, kortdurend, opallen nauw aan het hart.
lossingsgericht en gratis. TEJO Leuven maakt deel uit van een netwerk
TEJO Leuven wil hier iets aan doen.
van nu al 16 TEJO-huizen in VlaandeWe zijn een enthousiaste groep van
ren.
ongeveer 65 vrijwilligers, onder wie
een twintigtal therapeuten. Die geven We ontvangen een subsidie van de
therapeutische begeleiding aan jon- stad Leuven, maar zijn voor het
grootste deel van ons budget afhangeren tussen 10 en 20 jaar. Laag-

Fietsen voor TEJO Leuven

fier een cheque van liefst 6265 Euro
overhandigen. Een prachtprestatie
van een prachtmeid!

De 12-jarige Hazel koos TEJO Leuven
als goed doel voor de sponsortocht
die ze opzette bij gelegenheid van
haar plechtige communie. Op de algemene vergadering van juni kon ze

Stappen naar Compostela
voor TEJO Leuven

unieke tocht door hem te koppelen
aan TEJO Leuven als goed doel.

“ … En wat kan ons doel beter zijn
Thomas en Mieke gaan na jaren in het dan de jonge mensen met wie wij jaonderwijs met pensioen en onderne- renlang hebben gewerkt? Helaas
men bij die gelegenheid een staphebben velen onder hen het immers
tocht naar Santiago de Compostela. niet gemakkelijk en kampen zij daarZe willen, zoals vele andere pelgrims, door met mentale problemen.
een extra dimensie geven aan hun
Een hart voor jongeren
Twee jaar geleden startte
TEJO (therapeuten voor jongeren) een afdeling in Leuven. Zij verrichten prachtig
werk en draaien volledig op
vrijwilligers. Deze organisatie willen wij graag steunen,
want voor hun waardevolle
werking is iedere euro welkom!
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kelijk van steunacties en giften. Wij
sluiten hiervoor onder andere aan bij
het Leuvense goede-doelen-platform
Samen altijd Warmer.
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Misschien ben je wel benieuwd naar
onze tocht en wil je ons graag een
beetje kunnen volgen.
Lees dan het blog dat we hebben opgestart voor dit speciale avontuur:
https://mieke-en-thomas-naarcompostela.blogspot.com ”
Wil jij hun tocht sponsoren? Op de
vorige pagina vind je de rekeningnummers. Bij fiscaal aftrekbare
stortingen van meer dan €40 stort
je op de rekening van de Koning
Boudewijnstichting (BE10 0000
0000 0404) met als gestructureerde mededeling +++
623/3649/60084 +++ Deze code
werd specifiek voorzien voor de
tocht.
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Jongeren laten een boodschap achter
in het opschrijfboek in het TEJO-huis
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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

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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