
In uw kot blijven betekent ook dat je je lief moet missen. Gelukkig zijn er manieren genoeg om het

ook in corona-tijden spannend en leuk te houden.

Natuurlijk gaan er nog momenten zijn waarop je je lief mist. Maar laat je hoofd niet zakken. Zoek

afleiding en probeer niet de hele dag te denken aan hoe hard je je lief mist. Maak een corona-

bucketlist en ga ervoor.

En vergeet niet: hoe langer je elkaar mist, hoe plezanter het weerzien wordt!

Seksuolotte wist wel raad tijdens een Spreekuur op het Instagramkanaal van WAT WAT.
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Chat met JAC

Ma-vr: 11-20u.

Door JAC 11-24 jaar

IK MIS MIJN LIEF. WAT KAN IK DOEN?

Kanalen genoeg dus om elkaar toch te zien. Spreek elke dag een vast momentje af om te

skypen of te facetimen. Zo heb je iets om naar uit te kijken.

•

Woont je lief in de buurt? Een korte wandeling of fietstocht mag nog wel. Of ga Romeo-style

en zing een serenade onder zijn of haar slaapkamerraam!

•

Maak een playlist op Spotify  met al jullie liedjes. Heerlijk om je eens even helemaal in te

verliezen en er nadien je lief mee te verrassen. Wedden dat je scoort?

•

Of maak er quality-time van: deel je lijst met je lief en voeg samen liedjes toe tot jullie de

ultieme playlist hebben.

•

Schrijf een liefdesbrief of stel een verrassingspakketje samen. De post is nog aan het werk,

dus haal die postzegels al maar boven! Je lief zal het ongetwijfeld appreciëren dat je zoveel

moeite doet voor hem of haar.

•

Het is niet omdat je elkaar niet kan vastpakken, dat je het niet spannend of leuk kan maken.

Laat je fantasie op volle toeren draaien en stuur elkaar eens wat prikkelende berichten of

foto’s. Je moet dit wel allebei willen. Zet de ander niet onder druk en stuur de foto's zeker

niet door.

•

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Bel met CLB

Bel met het CLB van jouw school

Bezoek het forum van Awel

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

https://admin.watwat.be/corona/ik-verveel-mij-wat-kan-ik-doen-thuis
https://www.instagram.com/watwat_jijweet/
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://admin.watwat.be/corona/veilig-sexten-hoe-doe-je-dat
https://admin.watwat.be/sexting/sexting-iets-voor-mij
https://www.jac.be/mail
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://awel.be/forum

