
Gemeenteraad 22 mei 2018: tussenkomst subsidieovereenkomst met 

TEJO Gent vzw (therapeuten voor jongeren), waarbij jaarlijks een bedrag 

van 15.000 euro wordt toegekend voor de ondersteuning van de 

algemene werking, voor de periode juni 2018 tot en met december 2019. 

 

  

Dank u wel mijnheer de voorzitter, 

Beste mensen 

Mijnheer de schepen 

  

Graag wil ik tussenkomen bij dit punt. Het betreft hier een 

subsidieovereenkomst met TEJO Gent vzw (therapeuten voor jongeren), 

éen van de vele Gentse organisaties die zich succesvol inzet voor de 

therapeutische begeleiding van psychische kwetsbare jongeren.  Het 

Tejo team, engageert zich om jongeren tussen 10 en 20 jaar op weg te 

helpen om hun eigen koers te varen door hen te begeleiden in een 

vastgeroeste situatie. De organisatie bestaat ondertussen uit een 40-tal 

vrijwilligers en deskundige hulpverleners die gratis en anoniem 

eerstelijns psychotherapeutische hulp bieden aan deze jongeren. Door 

een tekort aan hulpverleners en om de wachtlijsten in te perken hopen zij 

op die manier tijdig psychische hulpverlening aan te bieden en zo bij te 

dragen tot het vergroten van persoonlijk welzijn van deze jongeren in 

nood. Het is immers geen publiek geheim meer dat de wachttijden voor 

kinderen en jongeren bij de Vlaamse Centra voor Geestelijke 



gezondheidszorg gemiddeld zestig dagen wachten is op een eerste 

gesprek, en hier wringt het schoentje want de helft van de psychische 

problemen bij volwassenen ontstaat voor de leeftijd van 14 jaar. Een 

verontrustende situatie waar de hogere overheden heel dringend moeten 

op inzetten en financieel ondersteunen. 

Dit brengt mij tot het bestuursakkoord van 2012. Eén van de 

aandachtspunten is inzetten op laagdrempelige psychische 

gezondheidszorg, taboes doorbreken en drempels tot hulpverlening 

wegwerken. En dit is net wat Tejo vzw via haar werking doet: de 

ondersteuning van kwetsbare jongeren van diverse afkomst en dit op 

een zeer laagdrempelige manier door eerst en vooral een ‘open huis’ te 

zijn en ook letterlijk ‘een warme plek te geven waarin alle Gentse 

jongeren zich thuis voelen’.  

 

De vzw heeft ondertussen 4 jaar ervaring en van bij meet af aan heeft de 

Stad Gent een financiële bijdrage toegekend; eerst vanuit het 

departement Jeugd, later ook vanuit het departement onderwijs en 

vandaag vanuit het departement Samenleven en Welzijn. Bovendien 

werd in 2014 één van hun belangrijkste randvoorwaarde ingewilligd 

namelijk  gratis huisvesting samen met nog andere organisaties zoals 

Kapow en Nerdlab, in een pand in Nieuwland.  

 



Beste collega’s, met deze subsidieovereenkomst willen we als bestuur, 

maar vooral ook als jongvriendelijke stad het signaal geven dat we niet 

van plan zijn om zo maar toe te kijken naar jongeren die door de 

reguliere hulpverlening niet worden bereikt. Integendeel, de 

ondersteuning van laagdrempelige burgerinitiatieven zoals Tejo vzw 

verdient de nodige aandacht, erkenning en financiële ondersteuning van 

het Gentse stadsbestuur. 

 

Onze Groen-fractie is bovendien zeer erkentelijk voor de inzet van al die 

vrijwilligers. Het is duidelijk dat de drijfveer voor hun engagement het 

geven is van zorg en warmte. Die gezamenlijke drijfveer herkennen ze 

ongetwijfeld bij elkaar en dat verbindt. 

 

Wij zullen dus zonder twijfel deze overeenkomst goedkeuren zodat 

dergelijke organisaties verder kunnen werken aan kleurrijke én positieve 

verhalen die onze Gentse samenleving zo typeren. 

Ik dank u 

  

  

  

  

  


