
Bankrekening: NL65INGB0001885500 t.n.v. St. Teen Challenge Nederland.
Teen Challenge heeft een ANBI-status.

WIE ZIJN WIJ?
INFO OVER TEEN CHALLENGE 

EN HOE JIJ BETROKKEN KUNT RAKEN

CONTACT

Hoofdkantoor Teen Challenge Nederland
Kantoor/bezoekadres
Dreef 12
1701 GP Heerhugowaard
Tel: 085-4881480
Website: www.teenchallenge.nl
E-mail: info@teenchallenge.nl

Life Center
Tel: 085-4881485 
Website: www.lifecenter.nl
E-mail: info@lifecenter.nl

The Gate
Tel: 085-4881490
Website: www.thegate.nl
E-mail: info@thegate.nl

CYAN Kringloop 
Nijverheidsplein 2D
1704 RB Heerhugowaard
Tel: 085-4881450
Website: www.cyankringloop.nl
E-mail: info@cyankringloop.nl

“Liefde is niet alleen iets 

wat je voelt, maar ook iets 

wat je doet.”

– David Wilkerson

BID VOOR ONS

ONDERSTEUN ONS

DOE MEE

Committeer je om voor ons te bidden. Teen Challenge is begonnen 
door gebed en gebed blijft de motor van ons werk. Laat ons 
weten dat je voor ons bidt via ikbidvoor@teenchallenge.nl.

Maak het werk van Teen Challenge mogelijk door ons fi nancieel 
te ondersteunen. Dit kan eenmalig of door een structurele gift. 
Teen Challenge is een ANBI-stichting en je giften zijn aftrekbaar. 
Maak je gift over op NL65INGB0001885500 of kijk op 
www.teenchallenge.nl om veilig online te geven.  

Neem contact met ons op om te kijken hoe je mee kunt doen 
door bijvoorbeeld vrijwilliger te worden. 
Mail ons via ikdoemee@teenchallenge.nl.

HOE RAAK IK BETROKKEN 
BIJ TEEN CHALLENGE?

TEEN CHALLENGE 
WERELDWIJD

Wereldwijd is Teen Challenge actief in meer 
dan 120 landen. In Europa zijn dat 37 landen, 
waaronder Nederland. Teen Challenge 
Nederland werd in 1969 opgericht en was 
daarmee het eerste land met Teen 
Challenge buiten Amerika. Vanuit Nederland 
verspreidde het werk door heel Europa en 
vervolgens Azië. 

Wil je meer informatie of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op.

WIE ZIJN WIJ?



HOE BEGON TEEN CHALLENGE?
Teen Challenge is in 1958 in New York opgericht door David Wilkerson, een plattelands-
predikant. David Wilkerson voelde zich door God geroepen om naar New York City te 
gaan en te werken onder kansarme straatjongeren, veelal bendeleden. Voor deze jongeren 
waren moorden, drugsgebruik, prostitutie en criminaliteit aan de orde van de dag. David 
Wilkerson deelde met hen de liefde van God en zag daardoor veel levens totaal veranderen. 
Voor jongeren in nood opende hij een opvanghuis.

‘HET KRUIS IN DE ASFALTJUNGLE’
In het boek ‘Het Kruis in de Asfaltjungle’, een New York Times-bestseller, beschrijft David 
Wilkerson het begin van Teen Challenge. Hij vertelt hoe hij met gevaar voor eigen leven 
de getto’s van New York City betrad, de rechtbank werd uitgegooid en hoe uiteindelijk 
de levens van bendeleden door de liefde van God werden veranderd. Dit geweldige boek 
verscheen in meer dan 40 talen en is in 1970 verfi lmd. In Nederland verscheen naast het 
originele boek in 2019 ook de pocketeditie.
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0206587890809

Zeven tieners die terechtstonden voor een 
bendemoord brachten David Wilkerson naar 
de ruige straten van New York City. Nadat 
hij uit de rechtszaal was gezet, begon David 
Teen Challenge. Om tieners in bendes en met 
drugsverslaving te helpen. Het verhaal in dit 
boek heeft tienduizenden drugsverslaafden 
geïnspireerd om met hun verslaving te 
breken. 

Toen bendeleider Nicky Cruz hem dreigde 
te vermoorden, reageerde David Wilkerson 
met de woorden: ‘Je kunt me in duizend 
stukjes snijden en over de straat verspreiden. 
En elk stukje zal van je houden.’
Het miraculeuze verhaal in dit boek vindt 
dagelijks navolging in steden over de hele 
wereld. Zestig jaar na het begin is Teen 
Challenge een internationale organisatie die 
drugsverslaafden hulp biedt in wereldwijd 
ruim 120 landen.

het kruis in de
asfaltjungle

h
e

t k
ru

is
 in

 d
e

 a
s

fa
ltju

n
g

le

David
Wilkerson

D
a

v
id

W
ilk

e
rs

o
n

TEEN CHALLENGE 
NEDERLAND
Teen Challenge Nederland (TCN) is actief 
in christelijke outreach en hulpverlening. 
Dit werk doen we al meer dan vijftig jaar. 
Onze missie is: onszelf en andere mensen 
uitdagen om (jonge) mensen die levensbe-
heersende problemen hebben te bereiken 
met een boodschap van hoop en hen te 
inspireren tot een veranderd leven. Lees 
meer over ons Life Center, The Gate en 
CYAN Kringloop en ontdek hoe we elkaar 
kunnen helpen!

LIFE CENTER
Het Life Center is ons maatschappelijk werk. Life Center verbindt mensen, maatschappij, 
kerk en waar nodig zorg met elkaar. Daarnaast is het een plek waar mensen tijdelijk kunnen 
wonen en begeleiding ontvangen om (weer) zelfstandig binnen de maatschappij te kunnen 
wonen/functioneren.

THE GATE
The Gate is ons jongerenwerk in samenwerking met lokale kerken. De doelgroep is jonge-
ren tussen de 12 en 18 jaar. Met The Gate bieden we een veilige plek in de vorm van jon-
gerencentra, met inloop en diverse activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding en sport en spel.

CYAN KRINGLOOP 
CYAN is onze indrukwekkende kringloopwinkel, gevestigd in Heerhugowaard. CYAN 
Kringloop gelooft in een tweede kans voor mensen, milieu en maatschappij. Alle winst van 
CYAN komt ten goede aan het werk van Teen Challenge.

Bestel deze nu via www.teenchallenge.nl/asfaltjungle
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