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16 november 2017: Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 
 

TEJO, Therapeuten voor Jongeren:  
Finalist voor de Grote Prijs en afkomstig uit Antwerpen 

 
Brussel – 23 oktober 2017 – De Stichting voor Toekomstige Generaties organiseert op 16 
november 2017 de 10de editie van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties: ‘10 Years of 
Celebrating Change Makers’. Het evenement vindt plaats in het BEL (Tour & Taxis) in Brussel. 
Deze dag wordt een van de twaalf finalisten van deze nationale prijs voor duurzame 
ontwikkeling, waaronder TEJO, bekroond tot Laureaat van de Grote Prijs 2017.  
 

TEJO vzw 
Elke jongere heeft recht op hulpverlening en een onbezorgde jeugd. Dat is het uitgangspunt 
van TEJO, Therapeuten voor Jongeren, dat een antwoord biedt op het nijpende tekort aan 
laagdrempelige, professionele jeugdhulpverlening. TEJO voorziet gratis en anoniem quasi-
onmiddellijke en kortdurende therapeutische hulp voor iedereen tussen tien en twintig jaar. 
De wortels van het project liggen in Antwerpen, waar het eerste TEJO-huis werd opgericht. 
Intussen kunnen jongeren terecht in 11 TEJO-huizen, verspreid over heel Vlaanderen, waar ze 
hulp krijgen van vrijwillige therapeuten en andere medewerkers. De huizen vormen een 
warme omgeving waar in alle rust geluisterd en gesproken wordt. Zodoende streeft TEJO naar 
een mentaliteitsverandering, binnen de jeugdzorgsector, maar tevens in de hele samenleving. 
“Want er is nood aan meer solidariteit, loyaliteit en vriendschap” vertelt Ingrid de Jonghe. 
Ontdek hier hun video.  
 

16 november: prijsuitreiking en 10 jaar Grote Prijs 
De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties, opgericht in 2007, beloont al 10 jaar inspirerende 
initiatieven die met succes de principes van duurzame ontwikkeling integreren in hun 
dagelijkse werking.  Op 16 november is iedereen welkom in het BEL (Tour & Taxis) om, in het 
kader van deze 10de verjaardag, de duurzame initiatieven van gisteren, vandaag en morgen te 
vieren! Op het programma: terugblik op 25 jaar duurzame ontwikkeling, ontmoeting met de 
finalisten van de Grote Prijs 2017, feestelijke prijsuitreiking en muzikaal netwerkmoment. 
Programma en online inschrijving op www.gp-toekomstigegeneraties.be  
 
De Publieksprijs  
Via de website van de Stichting voor Toekomstige Generaties kan het publiek haar stem 
uitbrengen op haar drie favoriete projecten. Het project met het grootste aantal stemmen 
ontvangt de Publieksprijs 2017 op 16 november in het BEL (Tour & Taxis) in Brussel. 
Online stemmen kan t.e.m. 15 november op www.gp-toekomstigegeneraties.be  
 

 
 

http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/tejo
https://www.youtube.com/watch?v=oHnVLECLFdg
https://www.youtube.com/watch?v=oHnVLECLFdg
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/content/event-16-nov
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/content/stem-voor-uw-favoriete-finalisten


 

 
 
 
 

 
 
De 12 finalisten van de Grote Prijs 2017 
Omdat alle finalisten - waaronder TEJO - hoe dan ook maximale visibiliteit verdienen, kan men 
nu al met hen kennismaken via video’s en artikels op de website van de Grote Prijs, via de 
Facebook-pagina en de LinkedIn-pagina.    

 
   _________________________________________ 
 
 
Meer informatie over TEJO : zie hun pagina op website van de Grote Prijs 2017 
 
Over de Grote Prijs 
Door duurzame initiatieven in de kijker te zetten, motiveert en stimuleert de Grote Prijs al 10 jaar 
change makers, die op hun beurt anderen weten te inspireren. Bovendien biedt de Grote Prijs voor 
Toekomstige Generaties een unieke gelegenheid om bruggen te bouwen tussen actoren uit 
verschillende sectoren en met verschillende achtergronden. 
Meer informatie: www.gp-toekomstigegeneraties.be 
 
Over de Stichting voor Toekomstige Generaties  
De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de enige Belgische stichting die 
zich uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, een van de grootste 
uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting voor Toekomstige Generaties is een pluralistische, 
onafhankelijke stichting voor openbaar nut en is actief in heel België. Als platform voor 
transformatieve filantropie maakt de Stichting voor Toekomstige Generaties het voor haar partners, 
investeerders en donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties. 
Meer informatie: www.stg.be  
 
Persbeelden  
https://www.dropbox.com/sh/8slin85vdc55fpj/AAAiNT0mCF2St7-aZbBgCCP3a?dl=0 
 
Perscontact  
Cécile Purnode – c.purnode@stg.be - 0479 52 69 11 
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