
Toen ik 13 jaar was had ik een serieuze relatie met een jongen van 15-16 jaar. We hadden al snel

door dat het meer ging worden dan braaf elkaars handjes vasthouden en het ging dan al snel van

zoenen naar voorspel.

Na 3 maanden hadden we toch wel besloten dat we allebei seks wouden hebben en dat deden

we dan ook! Het was een goeie ervaring en we waren allebei blij, geen spijt. Alleen zag mijn zus

mijn berichten en die vertelde het aan mijn ouders wat ik totaal niet leuk vond. Mijn ouders

begrepen het niet en waren hier heel boos over. We hebben dan ook een gesprek gehad met mijn

papa. Mijn papa was vooral heel boos op mijn vriend en zei dat het niet meer mocht gebeuren.

De ouders van hem en mijn ouders belden dan ook en er werd telkens afgesproken dat er ouders

thuis moesten zijn. We deden het dan ook stiekem maar dat was minder leuk. Onze relatie kwam

zo ook vaak onder druk te staan wat niet aangenaam was.

Wat ik anderen wil meegeven die vroeg klaar zijn voor seks en het echt willen, dat is oke! Maar

probeer er open over te zijn tegenover je ouders en zorg dat ze het begrijpen! Maak duidelijk dat

je het echt wel wilt en er geen dwang is. Zo gaat je relatie met je ouders ook beter zijn omdat ze

weten dat je ze vertrouwt en omgekeerd.

We veranderden de naam van de inzender omdat die anoniem wil blijven.
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Chat met Awel

Ma-za:18-22u. Het kan zijn dat je
even in de wachtrij  terecht komt.

11-16 jaar

"WE HADDEN AL SNEL DOOR DAT HET MEER GING ZIJN
DAN BRAAF ELKAARS HANDJES VASTHOUDEN" | LIEVE
(16)

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-za:
16-22u. Het kan zijn dat je even in
de wachtrij  terecht komt.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Er werd afgesproken dat er altijd een ouder thuis moest zijn als
wij er waren. We deden het dan stiekem.

Lieve, 16 jaar
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