
Warme Stad Gent: partner TEJO Gent breidt
gratis dienstverlening uit

Therapeuten voor Jongeren Gent (TEJO) breidt zijn openingsuren uit. Daardoor
kunnen nog meer kinderen en jongeren van 10 tot 20 jaar gratis en anoniem
therapie krijgen. TEJO is partner van het project 'Warme Steden', dat tot doel heeft
het mentaal welbevinden en de veerkracht van kinderen en jongeren te versterken.

TEJO is partner van het project 'Warme Stad Gent', een initiatief van het Fonds
GavoorGeluk. In Warme Stad Gent werken alle instellingen, organisaties en burgers die
jongeren omkaderen op een gecoördineerde manier samen om het welbevinden van
kinderen en jongeren te versterken.

'Geestelijke gezondheid staat met stip bovenaan in het lokaal gezondheidsbeleid.
Door het laagdrempelig aanbod helpt TEJO aan de uitbouw van onze Warme Stad
Gent. Het engagement van de vrijwilligers, therapeuten en onthaalmedewerkers
van TEJO verdient alle lof.'

— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

http://www.warmestadgent.be/


TEJO heeft een laagdrempelige manier van werken. Jongeren kunnen gratis, anoniem
en quasi onmiddellijk op gesprek komen. Professionele therapeuten, die allemaal
vrijwillig werken, luisteren naar de jongeren en starten een kortlopende therapie op.
Hoofddoelstelling is de jongeren weer op weg te helpen, vertrouwen te geven en hen
deblokkeren uit hun vastgelopen situatie.

'Iedere jongere is welkom, ze hoeven niet op intake te komen, ze hebben direct
een gesprek met een therapeut die hen heel het traject blijft volgen. Dat werkt bij
jongeren. Ze hoeven niet telkens opnieuw hun verhaal te doen bij verschillende
mensen.' 

— vrijwillige therapeut TEJO Gent

Verlengde openingsuren

Voortaan kunnen kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar bij TEJO terecht in het
Tejohuis (Nieuwland 65) op:

maandag van 16 tot 20 uur

woensdag van 13 tot 18 uur (behalve de derde woensdag van de maand, dan is TEJO
open tot 16 uur)
donderdag van 16 tot 19 uur

zaterdag van 11 tot 14 uur

'Net zoals een profvoetballer met een kwetsuur, geef je jongeren met nood aan
therapeutische hulpverlening geen plaats op een wachtlijst. TEJO Gent verlaagt,
door zijn manier van werken, de drempel naar hulp, ook voor kwetsbare en
kansarme jongeren. Dergelijke initiatieven kunnen we als stad alleen maar
waarderen en aanmoedigen.'

— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Enkele cijfers

53 vrijwilligers, therapeuten en onthaalmedewerkers, die allemaal vrijwillig werken

561 jongeren vonden reeds de weg naar TEJO Gent
In 2016 kwamen er 201 jongeren langs, goed voor 1066 gesprekken.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

De organisatie is steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zowel therapeuten als
onthaalmedewerkers. Alle info hierover op de website www.tejo.be.

Informatie
Alexander Delplace, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, tel. 09 267 03 42, e-mail
alexander.delplace@stad.gent
Valérie Samsoen, medeoprichter, bestuurder en jeugdtherapeut TEJO Gent, gsm 0470 83
01 10 , e-mail info@tejogent.be

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent
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