
Hoe weet ik of iemand slachtoffer is van een tienerpooier?

Deze kenmerken kunnen erop wijzen dat je vriend of vriendin slachtoffer is. Hij of zij:

Opgelet! Het is niet omdat je één van deze signalen herkent, dat je vriend of vriendin daarom

altijd een slachtoffer van een tienerpooier is! Ook het omgekeerde kan: soms vertoont een

slachtoffer geen enkel van deze kenmerken.

Hoe kan ik helpen?

Ben je bezorgd om iemand en denk je dat die in de problemen zit? Praat erover. Liefst met een

volwassene die je vertrouwt. Je kan ook terecht bij Child Focus (zie het blokje Praat Erover).

Houd best contact met de persoon in kwestie. Ook al doet je vriend of vriendin echt niet cool tegen

jou op dit moment. Blijf wel goed zorgen voor jezelf.

Het is belangrijk dat:

Ben je zelf slachtoffer?

Weet dat het niet jouw fout is. Zoek zo snel mogelijk hulp. Je neemt best een volwassene in

vertrouwen.

Ben je 17 jaar of jonger? Bel het gratis nummer 116 000 van Child Focus. Dat kan anoniem.

Mail met Child focus

Antwoord binnen 24u

Door Child Focus 11-20 jaar

IK KEN IEMAND DIE SLACHTOFFER IS VAN EEN

TIENERPOOIER. WAT KAN IK DOEN?

loopt regelmatig van thuis of uit een instelling weg•

heeft een ouder lief, dat heel veel telefoneert en heel bezitterig lijkt•

kleedt en gedraagt zich plots heel anders of gewaagder•

is enkel nog geïnteresseerd in dat lief, spijbelt meer en meer en maakt vaak ruzie met de

ouders of de opvoeders

•

gebruikt plots drugs of veel alcohol•

heeft plots nieuwe vrienden•

heeft plots geld of andere duurdere spullen zoals een nieuwe gsm, en kan of wil niet echt

uitleggen hoe hij of zij aan die spullen komt

•

wil niet praten over wat er met hem of haar aan de hand is, en wordt snel kwaad•

…•

jij altijd terecht kan bij iemand•

je erover kan praten•

je niets doet waar je je ongemakkelijk bij voelt•

PRAAT EROVER

Bel met Child focus

Bel 116 000, 24/7 bereikbaar

mailto:116000@childfocus.org
tel:116 000


Ben je 18 jaar of ouder? Dan contacteer je best
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