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Gentse jongeren kunnen straks ook online
beroep doen op gratis therapie

Stef Thienpont, de nieuwe coördinator voor TEJO Gent.

De 60 vrijwilligers van TEJO Gent bieden jaarlijks ongeveer 250 Gentse jongeren

gratis professionele therapie aan, en willen dat in de toekomst ook online doen.

Daarom maakt de Stad Gent middelen vrij voor de aanwerving van een

coördinator, die onder meer die online hulpverlening zal helpen organiseren.

Nog toegankelijker

TEJO is bijna 6 jaar actief in Gent en biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar snel, anoniem en

gratis professionele therapie aan. TEJO Gent is uitgegroeid tot een organisatie van een 60-tal

vrijwilligers, die elk jaar 250 nieuwe jongeren therapie aanbiedt, met een gemiddelde van 1.500

gesprekken per jaar. Het TEJO-huis in Nieuwland 65 organiseert zijn aanbod na school en in

het weekend.
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De Stad Gent investeert in TEJO Gent met een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar. De

Stad maakt ook middelen vrij om een halftijds coördinator aan te stellen. Stef Thienpont zal

onder meer de vrijwilligers ondersteunen en samenwerkingen opzetten met andere organisaties

in Gent. Ook online hulpverlening organiseren behoort tot het takenpakket.

'TEJO vertrekt vanuit de bewondering voor de veerkracht van jongeren. We
werken op maat en gaan op zoek naar wat zij nodig hebben om zich goed in
hun vel te voelen. Tijdens de lockdown werd een aanbod uitgewerkt met
telefonische permanentie en via video, chat of mail. Met de steun van de Stad
kan onze coördinator die online hulpverlening nu een plaats geven in onze
werking. Zo wordt therapie voor jongeren nog toegankelijker.'
— Gwendy Moentjens en Valérie Samsoen, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van TEJO Gent

Focus op geestelijke gezondheid

De extra steun voor TEJO past binnen de extra aandacht voor psychisch welzijn in het

gezondheidsbeleid van de Stad Gent. Ook met het Overkop-huis in de Drabstraat heeft de Stad

een nieuwe overeenkomst afgesloten, en ook daar gaat een coördinator aan de slag. Nu het

coronavirus voor extra psychologische druk zorgt, zet Stad Gent bovendien 4

eerstelijnspsychologen in om gratis psychologische hulpverlening te bieden aan jongeren en

volwassenen. Bij het OCMW komt een extra psycholoog om cliënten te begeleiden. Tot slot

ondersteunt de Stad Gent de 'zuurstoflijn', een initiatief dat telefonisch consult aan

zorgverleners aanbiedt.

'Dat jongeren zich goed in hun vel voelen, is een prioriteit voor het
stadsbestuur, en dat laten we blijken met de steun voor TEJO en Overkop. De
Stad versterkt en verruimt het aanbod van laagdrempelige psychologische
hulpverlening: binnenkort starten we voor het eerst met gratis therapie voor
zowel jongeren als volwassenen.'
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheid 

Contact

Stef Thienpont, coördinator Tejo Gent vzw, gsm 0470 56 24 37, e-mail

coordinator.gent@Tejo.be

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent

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