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Beste Vagevuurder, T-Klubber, sympathisant,
Had je deze coronacijfers al gezien?
‣ Volgens een enquête van jongerenplatform Waddist zocht één op de twee jongeren in
de coronaperiode psychische hulp.
‣ Volgens het Vlaams agentschap Opgroeien stonden eind 2020 liefst 6.113 jongeren
op opnamewachtlijsten voor dringende psychische hulp.
‣ De Vlaamse Vereniging van Kinder- en Jeugdpsychiaters telde dit jaar meer
dan 23.000 kinderen en jongeren die wachten op psychologische ondersteuning.
Ik vind dat onaanvaardbaar. En gelukkig: ik niet alleen.

DAAROM STARTTE ER EEN THERAPEUTE BIJ VAGEVUUR
Indra De Knijf heet ze. De Vlaamse overheid voelde zich genoeg
aangesproken door ons pilootproject om het loon van een halftime
therapeut te subsidiëren.
Indra draait al een half jaar met hart en ziel mee in het Vagevuur als
therapeute. Vrijwilligerswerk. Ze gaat met onze straathoekwerkers
Ward en Sara mee op stap.
Misschien heb je haar wel gezien toen ze heel aanspreekbaar achter onze
zomerbar stond? Sinds begin november kan ze dat dus ook beroepshalve doen.
Zo vangt ze signalen op van jongeren die hulp nodig hebben. Ze neemt het taboe weg en ze verlaagt
de drempel voor therapie. Een kwetsbare jongere die haar zijn verhaal vertelt, komt niet op een wachtlijst,
maar kan zonder de omweg van zes intakegesprekken direct bij Indra zelf terecht voor de nodige therapie.

JE STEUN IS NODIG OM EEN GESCHIKTE GESPREKSRUIMTE IN TE RICHTEN
Zelf vindt Indra het belangrijk dat haar therapeutisch werk niet in een klinische sfeer gebeurt, maar in een
vertrouwde, veilige omgeving van de jongeren. Wandelgesprekken kunnen ook, maar voor therapie is natuurlijk ook een geschikte gespreksruimte nodig. Binnen, warm en droog. Het mag een beetje gezellig zijn.
En in de winter willen we die ruimte graag verwarmen. Dat kost geld. Geld dat we zelf niet hebben.
Voor dit project krijgen we niet alleen steun van de Vlaamse en de Lokerse overheid. Inhoudelijk krijgt Indra
ook steun van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg dat meewerkt in de reflectiegroep van het
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Steun nú het therapieproject van Vagevuur Open Jeugdwerk.
Bedankt!
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project. Ook de koepel van Vlaamse jeugdhuizen werkt daarin mee. Maar een warme gespreksruimte is
een voorwaarde voor succes. Dat kan alleen met joúw steun.

OPNIEUW EEN PILOOTPROJECT MET VOORBEELDFUNCTIE
We doen er alles aan om dit project te laten slagen. En om een inspirerend voorbeeld te geven aan het jeugdwerk hoe het ook kan: sneller en laagdrempeliger, met een therapeut die tussen de jongeren zelf staat.
‘Outreachend werken’ heet dat in het jargon.
De hele geschiedenis van T-Klub en Vagevuur is een opeenvolging van vernieuwende pilootprojecten.
Met jouw steun kunnen we vandaag opnieuw zo’n vernieuwend project tot een goed einde brengen.
Daarom: laat jongeren die dringend psychische hulp nodig hebben niet in de kou staan. Met jouw steun geven
we ze de ruimte en de warme aandacht die ze nodig hebben. Door corona is dat nu dringender dan ooit.
Heel hartelijk bedankt voor je sympathie,

Pieter-Jan Van der Bracht
Coördinator

Van je gift krijg je tot 45% terug
Voor je gift vanaf 40 euro krijg je volgend jaar van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal
attest. Daarmee krijg je van je 40 euro tot 18 euro terug via de belastingen. Bedankt!

Ook de Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan ons therapieproject.
De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering
van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Stort op projectrekening ‘Vagevuur Open Jeugdwerk’, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening
BE10 0000 0000 0404 (BIC:BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met vermelding: 623/3651/20035.
Opgepast: gestructureerde mededeling.

Of je steunt liever online?
Dat kan heel eenvoudig met de QR-code of
via donate.kbs-frb.be/actions/PRA-VOJ

INEENS VEEL GROTERE PSYCHISCHE NOOD BIJ JONGEREN
“Onlinelessen in de living of in je slaapkamer. Lange wachttijden
voor mentale hulp. Het isolement door corona. De psychische
nood bij jongeren is ineens veel groter geworden. Vooral voor
hun zingevingsvragen was het nodig de drempel voor mentale
ondersteuning drastisch te verlagen.”
(Indra De Knijf, therapeut bij Vagevuur Open Jeugdwerk)
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