
De dichte mensen uit mijn omgeving hebben besloten om zich niet te vaccineren.

Ze vinden het niet veilig en hebben schrik voor de gevolgen op lange termijn.

Omdat mijn omgeving het niet doet, heb ik ook twijfels bij het vaccin.

En toch wil ik het ergens gewoon laten zetten, zodat ik gemakkelijker op reis kan,

geen oordelen van mensen toegesmeten krijg, om niet het buitenbeentje te zijn …

Ik vind het verschrikkelijk dat ik overkom alsof ik niet solidair ben of mijn

burgerplicht niet opneem. Want zo ben ik niet.

Vorige maand heb ik mijn vaccinatie geweigerd. Ergens ben ik opgelucht, maar wie

weet tekende ik zo mijn doodvonnis?

Er spoken nog veel gedachten door me heen… en ik voel me best alleen in deze

gedachten. Buiten enkelen van mijn gezin, ken ik niemand die wilt weigeren.

Ik wil liever nog een paar maanden wachten, om meer zicht te hebben op de

veiligheid van het vaccin.

Hopelijk creëren we geen polarisatie en kunnen we elkaars persoonlijke keuzes

blijven aanvaarden.

Dit is een ingezonden verhaal. We veranderden de namen omdat de inzender anoniem wil blijven.

Bezoek het forum van Awel

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

11-24 jaar

"IK WIL GEEN VACCIN, IK HOOP DAT WE ELKAARS
KEUZE KUNNEN AANVAARDEN" | MAYA (23)

PRAAT EROVER

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Ik vind het verschrikkelijk dat ik overkom alsof ik niet
solidair ben of mijn burgerplicht niet opneem. Want
zo ben ik niet. 

Maya, 23 jaar

Er spoken nog veel gedachten door me heen… en ik
voel me best alleen in deze gedachten.

Maya, 23 jaar

Hopelijk creëren we geen polarisatie en kunnen we
elkaars persoonlijke keuzes blijven aanvaarden.

Maya, 23 jaar

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



