
Bijna de helft van onze jongeren
in Vlaanderen voelt zich

psychisch niet goed.
Het aanbod van therapeutische

hulpverlening is al jaren
ontoereikend.

TEJO ‘Therapeuten voor jongeren’ startte
daarom bijna 13 jaar geleden met een

innovatief aanbod waarbij jongeren anoniem,
gratis, laagdrempelig en quasi onmiddellijk,

therapeutische ondersteuning ontvangen van
deskundige therapeuten-vrijwilligers 19 TEJO huizen

650
vrijwilligers

15.000 
jongeren

De TEJO-missie is om ‘lichte’ en
‘matig zware’ problematieken
snel te kunnen opnemen  en

jongeren terug in hun kracht te
plaatsen, om escalatie te

voorkomen en wachttijden in
tweede en derde lijn korter te

maken. En om er voor te zorgen
dat net minder therapie en

plaatsing nodig zou zijn.

We stellen vast dat er sinds
een vijftal jaar meer zware,
complexe problematieken
naar TEJO komen omwille

van onze onrustige/angstige
samenleving en bij gebrek
aan tweede en derdelijns

opvang.

Deze trend moet keren! Het
aanbod van individuele

therapie is onvoldoende om
escalaties te voorkomen. Er

moet dringend anders gedacht
en gehandeld worden mét

focus op het 'voorkomen van
problemen'. En dit kan lukken

wanneer we met velen op een
positieve en betrokken attitude
jongeren tegemoet treden en
hen HOU VASTEN aanbieden.

 

Nieuwe sociale 
HOU VAST Beweging

TEJO zoekt via de nieuwe
Sociale Beweging ‘HOU VAST ‘

naar nieuwe, innovatieve
projecten om                             

            naar
  jongeren toe te gaan opdat

jongeren leren om beter in hun
vel te zitten en hoopvoller naar

de toekomst te kijken.
Iedere jongere heeft recht op
een zorgeloze jeugd om zich
goed te kunnen ontwikkelen.

 Om meer verantwoordelijkheid op te nemen en jongeren te 
 begeleiden/op te voeden met meer positieve aandacht

 Iedereen kan iets betekenen voor jongeren en zich ‘vrijwillig’ inzetten
 De stem van jongeren te horen en hen te betrekken in het debat en
de voorstellen tot verandering

We nodigen daarom iedereen uit om mee altruïstisch te
bewegen met en voor jongeren. Dit is NU NODIG om een 
 positieve verandering op gang te brengen!

      en ‘graag zien'
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