
Tejo telt voor meer 
 
In het Tejo-huis zorgt een heel clubje mensen ervoor om de boel draaiende te 
houden en voor een deur die ‘open staat’. Stuk voor stuk vrijwilligers in verschillende 
rollen die maken dat jongeren zich vrij en welkom kunnen voelen met of zonder 
afspraak binnen te stappen. 
Het kan om zo maar een keertje een babbel gaan om het hart te luchten. Een 
andere keer komt een jongere vaker achter elkaar terug, omdat waar het over gaat 
meer tijd en aandacht nodig heeft. 
 
Ik ben één van de vrijwilligers die gesprekken met de jongeren doet, terwijl 
gastvrouwen (geen mannen op het moment) voor de ontvangst en de afspraken 
zorgen. 
En ‘Ik’ ben Joost en doe dit in principe elke woensdagmiddag, een klein jaartje 
ondertussen. Het lijkt al langer en dat komt niet door verveling, maar omdat het 
vertrouwd voelt door het prettige huis, de prima mensen waarmee ik samenwerk en 
door de jongeren die ik er ontmoet. 
Vooral is het fijn om die gesprekken te kunnen doen. Met jeugd in zo’n beetje de 
leeftijd tussen de tien en twintig jaar. Het gaat natuurlijk om hen. Om hen als 
persoon en om hen als de jonge mensen van nu, de volwassenen en ouderen van de 
toekomst. Zij hebben zoveel in huis en er is zoveel belofte.  
Soms lijkt waar je naar verlangt wat verder of mogelijk echt ver weg. Dat kan dan 
op momenten flink op je schouders drukken.  
Praten over wat je dwars zit helpt, maar vooral over wat je hoopt en wat de dingen 
zijn die je hoop handen en voeten geven. 
Voor mijzelf leveren de gesprekken ook wat op. Ik leer er van, ik leer van de jonge 
mensen en wat hen drijft. Door te praten over hoop en wat werkt in iemands leven, 
krijg ik zelf ook meer energie en een voorraadje aan vertrouwen dat ik kan 
gebruiken als ik mij zelf wel eens wat minder voel. Het komt echt niet alleen van 
één kant. 

Hoewel het Tejo-huis nog ruimte voor meer inloop heeft, is het voor mij absoluut de 
moeite waard, ook al heb ik nu op een middag soms maar een enkel gesprek. De 
woensdagmiddag is voor mij een duidelijk en fijn rustpunt in mijn wekelijkse ritme. 

Tejo werkt goed denk ik en niet alleen voor jongeren. 

Joost 


