
LOVESAFELY VZW
toxische relaties bij jongeren bespreekbaar maken
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YOU DESERVE TO BE LOVED SAFELY

LIEFDE IS GEEN EXCUUS OM TOXISCH 
GEDRAG TE AANVAARDEN

WIE ZIJN WIJ?
Lovesafely vzw zet zich in om jongeren 
bewust te maken van toxische relaties. 
Met ons project ‘Liefde Is Geen Excuus’ 
worden jongeren op een laagdrempelige 
en actieve manier aangezet om na te 
denken over hun relaties. 

Met de hulp van JEZ! Jong en Zot*, 
zamelen wij tot 31 maart 2023 geld in 
om ons project waar te maken!

* JEZ! Jong en Zot is het nieuwe en de grootste goededoelenactie voor en door jongeren. Gesteund door 

vtm, Q-Music, Het Laatste Nieuws en Belfius.

WAT IS LIEFDE IS GEEN EXCUUS?
Op een laagdrempelige en actieve manier zetten we jongeren aan om na te 
denken over hun relaties. We ontwikkelen een heuse videocampagne waar 
jongeren de kans krijgen om hun opinies, bedenkingen en ervaringen te 
delen in een veilige omgeving. De stemmen van jongeren staan hier centraal.

Steun jij ook ons initiatief? 
Wij zoeken 8000€ om ons project te kunnen realiseren. 
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LIEFDE IS NOOIT EEN EXCUUS OM TOXISCH 
GEDRAG TE AANVAARDEN
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HOE KAN JIJ HELPEN?

Er zijn verschillende manieren waarop jij ons kan helpen! Eerst en vooral kan 
je doneren. Alle kleine beetjes helpen om dichter bij ons einddoel te komen. 
Dit is niet altijd mogelijk, dat beseffen we maar al te goed. Daarom staan 
hieronder enkele andere manieren waarop jij ons kan steunen. 

• Deel deel deel! Verspreid onze oproep 
via sociale media, school, werk, 
jeugdbeweging, etc. 

• Ga bij je vrienden, familieleden, buren, 
collega’s en kennissen langs met de vraag 
om iets te doneren.

• Vraag je school om iets te doneren.
• Werk je in de horeca, of in een leuke zaak? 

Vraag je bazen om een deel van de winst te 
doneren.

• Zet een online fundraising actie op.
• Zet een inzameldoos op je werk, zo kan je kleingeld verzamelen.
• Maak zelf koekjes en verkoop ze in je omgeving. Doneer je winst.  
• Organiseer een pannenkoekenbak voor je familie en vrienden. Vraag een 

inkombijdrage ten voordele van Lovesafely vzw.

Wil je graag iets 
meer doen? 

Zet zelf een actie op met 
je vrienden, familie of 

collega’s. 

TIP Maak een giga leuke instareel of tiktokvideo waar je mensen aanspoort 
om te doneren, vergeet ons niet te taggen! De leukse inzending wint een 

prijs.

Flyers kan je downloaden op 

www.lovesafely.org


