
Geen dansvoorstelling of turnshow, geen finales, geen einde van de competitie, geen

toneelvoorstelling. Bye bye eindejaarsreis, het feestje voor je verjaardag, je buitenlandse stage.

Corona dwarsboomt plots al die plannen waar je naartoe gewerkt of naar uitgekeken had.

Het is niet altijd even gemakkelijk om met die teleurstelling om te gaan. Zeker nu je in je kot moet

blijven voor onbepaalde tijd. Hoe hard je ook probeert, je kan de situatie niet veranderen.

Wat je wel kan doen?
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Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door JAC 11-24 jaar

DOOR CORONA GAAN MIJN PLANNEN NIET DOOR. HOE

GA IK OM MET TELEURSTELLING?

Verleg je focus: richt je op het positieve! De ‘big finale’ is niet voor meteen, maar denk eens

terug aan de fijne tijd die beleefd hebt tijdens de voorbereidingen. Al die trainingen of

repetities hebben toch ongetwijfeld ook voor onvergetelijke avonturen gezorgd?

•

De voorbereiding is trouwens niet voor niets geweest. Wat je geleerd en beleefd hebt,

neemt niemand je nog af.

•

Vraag aan je trainer of coach wat de mogelijkheden zijn. Bekijk of je die reis of dat feestje

niet wat later kan plannen. Uitstel is niet altijd afstel.

•

Benut de extra tijd om extra te oefenen. Zo ben je die moeilijke move tegen het einde van

de lockdown helemaal meester!

•

Praat erover! Laat weten aan je huisgenoten dat je het er moeilijk mee hebt. Bel met je

vrienden of je teamgenoten. Zij zitten namelijk in dezelfde situatie en zullen je dus zeker

begrijpen. Liever een babbel met een neutraal persoon? Bel, mail of chat met de

organisaties in het blokje PRAAT EROVER op deze pagina.

•

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-za:
16-22u. Woe: 14-22u. 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.

https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.jac.be/mail
tel:102
https://awel.be/forum

